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ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ
( در حقيقت ما آنچه را كه در زمين است زینت و زیورى براى آن قرار دادیم تا بدین وسيله اهل آن را بيازمایيم كه كداميك
از ایشان نيكوكارترند ).توسعه جنگلها ،كاشتن درخت و ایجاد فضای سبز ،و مهمترحفاظت از محيط زیست وظایف اسالمی و
اجتماعی هرمسلمان محسوب می شود و تبيين مبانی اصيل اسالمی آن برای مردم از جمله وظایف مبلغين دینی و مسئوونن
مربوط به اداره ملی حفاظت محيط زیست و ریاست سرسبزی شاروالی میباشد .تنها در امررویش ،رشد و نمئوی درختئان و
سبزه زارها كار ما انسانها بذر افشانی ،آبياری و حفاظت مناسب و به موقع است ،اما كسی كه حيات را در دل این بذر آفریده و به
نورآفتاب و قطرات حيات بخش باران و ذرات خاک فرمان میدهد تا این دانه را برویاند ،فقط خداوندمتعال است .قرآن كریم ضمن
اذن به بهره گيری از نعمات نهفته در زمين به انسان ،او را از سركشئی و بهئره گيئری غيئر اصئولی و یغيئان نهئی نمئوده
است .یغيان در نعمت ها آن است كه انسان به جای این كه از آنها در راه سعادت خویش و جامعه استفاده بجا كنئد ،آنهئا را
وسيله ای برای گناه و ناسپاسی  ،مورد بی مهری قرار ندهد .چنانچه دیده ميشود یی ساليان متمادی یبيعت این وین به قدر
كافی صدمه دیده كه عمق زیان ناشی از تخریب جئنگالت ،پئارک هئای یبيعئی و مراتئع بئه هئيچ صئورت جبئران نمئی
شود.قرآنكریم می فرماید :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ ؛ یعنی به سبب
آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در خشكى و دریا نمودار شده است تا [سزاى] بعضى از آنچه را كه كردهاند بئه آنئان
بچشاند ،باشدكه بازگردند .قطعاً یكی از مصادیق افساد در زمين تخریب ،قطع و سوزاندن منئابع یبيعئی از جملئه درختئان
گياهان ،جنگل ها و یا بهره گيری غير اصولی و غير عادننه است كه سبب از بين رفتن دفعی و یا تدریجی آنها می شود.
از نظر اسالم ،یبيعت متعلق بههمه موجودات بخصوص انسان و او امانتدار این نعمت الهی برای نسلهای بعئدی اسئت ،لئذا
كسی كه اقدام به تخریب محيط زیست كند ،به این امانت ،نسل حاضر و به نسلهای بعد خيانت كرده است .بدون شك كفران
نعمت ها و تخریب یبيعت ،عقوبت الهی را درپی خواهد داشت و معضالتی كه بعنوان اثرات ناشئی از آلئوده نمئودن محئيط
زیست در زندگی انسانها بوجود آمده ،در واقع نتيجه كفران این نعمت است .در منابع اسالمی آمده است كه انبيای الهی؛
به كشاورزی و درختكاری ارج می نهادند و خود پيوسته به آن اشتغال داشتند .به یور كلی ،همه انبيا بئه گونئه ای در عصئر
خویش ،در ایجاد سرسبزی و حفظ آن كوشا بوده چنانچه فرموده اند « :ما عثاا لّهاب ّاًا ال لّ عال ا ال»؛ خداونئد هئيچ پيئامبری را
مبعوث نكرد ،مگر این كه به زراعت می پرداخت .پيشوایان دینی ،خود مربی و الگوی كامل تربيت اسئالمی و انسئانی انئد و
پيشروترین افراد در انجام كارهای نيك و شایسته می باشند؛ از این رو ،در انجام این امر مقدس ،خود پيش قئدم بئوده انئد.
براساس آموزه های دینی ،انسان مسلمان باید خود را به این صفت بياراید و خود را در هرمكان و موقعيتی كه قئراردارد نگئه
دارنده و پاسدار امانت ها و نعمت ها از جمله محيط زیست انسانی بداند .پيشگيری از نابودی و تلف شئدن یبيعئت نيئز بئا
رعایت امانت داری و حفاظت آن امكان پذیر است .در فرهنگ اسالمی ،یبيعت گهواره و زمينه ساز پئرور و كمئال انسئان
معرفی شده است .از این رو ،هركس كه به این عامل ،آسيب و زیان رساند و آن را برای رشد دیگران ناامن سازد ،مورد تئوبي
و سرزنش قرار می گيرد .نظام یبيعت ،بر اساس حكمت آفریده شده و همه عناصر آن از ابر و باد و مه و خورشيد و فلئك در
كارند ،تا اینكه ما با یریق استفاده درست از این نعمات ،مسيری كه حق ماست پيموده به شایستگی خود را به كمال مطلوب
برسانيم .به هرحال ،فصل بهار فصل تجدید حيات ،آبستن و بارور شدن زمين ماست ،فصل نشاط و خرمى زمين است ،فصلى
است كه زمين در شرایط تازه و جدیدى قرار مىگيرد و مستعد مىشودكه بزرگترین موهبت هاى الهى یعنى حيات و زنئدگى
به او افاضه می شود.
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د مولوی عبدالملک حمیدی لیکنه

انساااک ااه واار پااومر و اااویی او قااوی م ااو
او زور خاون اام و اای وی ب ااا و اای ن ا ااو ی ا
ی ااوازخ وه د ااه خ ا رونمان ااه اارور ا وااور
اړ ،کهااه ااج ا اا مجااام او مجياااو ،
له وممی بده بایم وه ټولنه کې رونم غاور او
له ګوښه نشانن او انااایاژ رونماناه ډاه
و ا ا ا ااړ ،ا ا ا ا ا وا ا ا ا ا انسا ا ا اااک یا ا ا ااو ما ا ا اامن او
«»1
ا جماعژ مو و .،
هللا وااا انسااانانو مواوااد او ا ااجاما ونه
مجي اااو و ااما ااړی او وی غوښ ااج ا ا و اای
وی اا اااوو او ااروروونو و ااه ان ااماز اار
مجياااو ااړی  ،او واارخ یااژ ل ااار ا کااار
او س ااد لواما ا براب اار ااړ ،او ورچاو ااه ا ا ا
خ دا ااه نا اام او مش ا ا ولج ا ورګرانا ااه او خوښا ااه
ګرزوی ا ااژ ورپا ا ااو ور ا ا ااو وا ا ااه ا ا ااو او رغبا ا اات او
خ دو فطری ا اجاما ونو مطااب خ یاژ نامی
ااروه ور ااوی او وااه ی اار و ااویژ ا یولااه
ب ا ا ا اار مر ا ااجه او اا اااوک و ا ااړی او یا ااو ب ا ا
خا ااممت او مر ا ااا وا ااه ورو ان ا ا وما ااما رن ا ااه
لم ااوم م االنت ټ ااول ې و ااه م م ااو ک ااې ب ااا
وما ا اامغو افا ا ارا و م ا االنت او ښ ا ا ا ازی وا ا ااه
موخه کار و.،
هللا و ااا غ ااه اډ ډ اات و ااه ی اار ښ ااهیژ ان ااماز
ر قرآک لظا ی الشااک واه مه اا او بد اه
ربه ا رن ه ب انوی ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
لّزخرف٢٣ :
ﯳ ﯴﭼ
اما ا ااام فهرال ا ا ارازی وا ا ااه الجيس ا ا ا الهب ک ا ا ااې
وورون مبار آیت وه ربای او ويس کې وا

« م ااو خ د ااو بن اامکانو م اانر ک ااې ا وو ون ااه
و ا اه قا ااو او م ا اااورل لدا اای او ه ا ا ک ک ا ااې
اوټنبی ااه ااهر او ناو ون اامل ک ااې و ش ااجیژ ،
مااو ا کااار ی ل ااار ااړ ،ا ااه چ ا ی ټااو
انس اااناک و ااه اار ااو و پ ون ااوکې اار براب اار
وا ،نو یو با خاممت او چاو ړ واه اې ب اا ما
نااه ټ ه اام ا و ااه وایدااه ک ااې بااه ن ااړل ک ااارونو
«»2
خراب مو او نظام فسا م ګرک م »
ا ا ا ا م مډ ا اام یا ا ا خده ا ااو و ا ااه ک ا ااار او
سد آزا ی ور ړخ خو واه خ ارس ار ا
ا ک ااار ن ااو مش اارو او ب ا چ ااا و ااه اارر ن ااه
و ،هللا اایژ فرما ي
لّمؤمنون١٥ :
ﭽ ﮦ ﮧ ﮨﭼ
یا ن و کارونه ور ر ړ.،
ومما رن ه فرما ي
لّحج٧٧ :
ﭽﮜ ﮝﭼ
یا خ کارونه و ړی.
ی ااو ک ااار او ن اامی ن ا ا او خ ا ا ما ااار ا
ی ا ا و ا ااه اف ا ارا و او ټ ا ااولن ل ا ااار ګ ا ااور
ومام ا او ګ اه اې یاا خاو افارا او یاا وای ټاویژ
ااام وااه مجو ااه و ،ااه پااه واای و ااه ن هااه
خبا ا مولظ ااه او ی اااوی ی ااو لما ا او ړن ااه و،
کهه ښه انساناک و ه  ،نورو وه ې خ ا
او ګ ااه او ب اام و ااه  ،ا نورووااه ااې اارر او
ز اک ر ېږ.،
ا ا کااار او فاال اات روناام یااو برخ ااه او
ااوکایه او روناام چااارو ااموک
ورمهج ا
یاو مهمااه و ا ده  .یااو انساااک ا واار پااومر
ز ااا ز ار ش ااه ک ااار ر او و د ا من ااون و،
وه وماغه انماز به خ کااک خ یاژ اورن

او ټ ا ااول ې ل ا ااار ګ ا ااور واق ا ا ا ا  ،س ا ااا او
ټنبیااژ ب اااری او سااالت ا ا م وااه قااامو
کې جوک ندر.،
ا ا ا م کا ااار او سا ااد یا اار غا ااور کا ااار بدیا ااژ او
وا اامی ا اار ا ااې مسا اادماناک ا ااویژ ورپا ااو کا ااار
و ااړ ،زاما اات وبا ا ا او خ ا ا وخا اات ب ایا ااه
ای نهړ ،هللا اایژ فرما ي
ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰉ ﰊ
لّنجم٠٤ - ٢٣ :
ﰋ ﰌﭼ
انساااک ل ااار نااه ښااا م اار ا ا
ز ااار وبا ا او کااار و ااړ ،او ا ا خ دااو ړنااو
واییژ به ې واه ن اا او آخار کاې وو ا ا ا م
ل ا ااه نظ ا اار س ا ااب ر او ک ا اااری انس ا اااک خا ا اامای
و ت بد و.،
و ااه نب ااوی مب ااار ور وم ااما رن ا ااه را ا اام
خدياااو وااه زمانااه کااې پااو یااو ټااا یژ کااار وااه
ړلاو او یاا مه ااود نامی واه ا اراه ولاو نااه
م بور اام او ا کارو ااه پ ااه ایو ااا و اای ن ااه ل اام
اام کهااه ال ا ووااژ او نبااو یااو بدااه و
او ص اامر ا ا ا م مس اادمانانو ټول ااو و ااه
یا اار قد ،ا ا ا ااوک ایمانا اامارل او وا ااا
زی ر خ دو نمو او کاارونو واه وام
ورک اااو کد ااه ب ااه ا ا ااومې ااجونای
اار مه ااامد ااو ن ااو هللا و مبا ا
مو ااو ح وو ااژ او و ااه ار ااا ا
خده ا ااو ا ا ااجوناو اا ا ا او ا ا ااوالونو
کواب ح.
وماما رن ااه خديااای را اامینو ور
ا ا خ الډا ااروک وا ااه لا ااه کا ااې را ا ااژ
3
صنابه ارام ټاو و اه یډ انجونه ح

ا ا نب ااو و ااه ممر ااه ک ااې ورب ااه او رضا ا هللا
لاام ی و ر ااوا لنااه ااڅلییژ ماائا ااې رلااو نااو
کارونه وه ير ښه ومب ر ورمد رواک ح.
نااو کدااه ا خدهااو ورکنا چااارخ او کارونااه وااه
ښااه و اار واارمد ااژ او ومااه ااجونا نااه وی
نظی او د ک مو و  ،نو ولات یاا ویاژ مار
چا وه کار کې مماخده و ړ،
وه رور نه
او و ،یو ټا یژ کار یا نمی وه ان امولو ار
م ب ااور ااړ ،که ااه ا ا ا م اار ات خدا ااو آزا
بدیژ او و چاواه ا ااز ناه ور اوی ا یاو کاار او
سد یا ن ټاکدو یا غور ولو اه ای چاا واه
ویانمی خنئ م ر رعژ م لنجونو واه رااا
کې.
و ااه ی ایون اام م االنت ی ااا م ااا مر ااده و ااه
نظ ا اار ک ا ااې ن ا ااو ا ا ا ی یا ا ا ا و ا ااه یا ا ا ا ا ا
ا اار ات لا ااه لا ااوری وروا ااه وای ا اام او مندا ااو ا ااواز
ور ا ا ا ا ااړ ا ا ا ا ااوی او اها ا ا ا اای ا با ا ا ا ااا ل ا ا ا ا ااار
.،
ابجوونهو یدو له م ی نه ګڼ
نو ا ااه چ ا ا خ م ا االنت ا غوښا ا نه ولا ااه ا ا
ورپو خ یاژ خو ا
بایمافرا آزا ور ښو
کارون ااه او ن اامی و ااه خ د ااه خوښااه او ر ااا کاران ااه
و ر غور ړ ،نو وه ا اا کې ولت
بای ا ا اام مماخد ا ا ااه ونه ا ا ااړ ،او بایا ا ا اام خده ا ا ااو آزا ل
کااارونو او ناامو انجهاااب او غااور ولااو وااه ای
مډ اامی نهااړ .،خو ااه چ ا خ م االنت ا وډا ااا
رل ااو ا و ،ا رن ااه آزا ل مډ اامی ا ا
او اقج ااا ی ټ ااولن یو یا ا ا اارعژ موخ ااو
و ااه و اامر ا ک ااار خ ااو ی ااا وا ااد او ی اا و اای روا ،
ا ویااژ ماار ا رن ااه چاااری ونظ ا ی او لمااوم
م االنت و ااه نظ اار ک ااې ونن ا  .و ااه اډ ډ اات ک ااې
م االنت یااا م ااا مر ااده ا ا م اار ات
مډاصاامو یااا ون ااه ګونااو کد اااوو یااا اصااولو وااه و ا
ا اار ات لما ااوم مډاصا اام
اا ی اا
ی.
ګڼ
انسا ا ا اااک لا ا ا ااه
اما ا ا ااام غاایا ا ا ااژ وا ا ا ا ا
ولمايښاات نااه ا ا م اار مااواژ ا
ون ااه ا اک  ،ی ا اااونه ني ا
اااونه لډا ا اااونه نسا ا ل اارا
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او آبرو اونه او ما اونه ې
ناو واورون سدسا مطااب وار و اه
کا ااار یا ااا ا ا ا ا وورون ا ااو ون ا ااه ګونا ااو
اص ا ا ا ااولو ايات ا ا ا اات او ا ا ا اااو م ا ا ا ا
4
ا ی و ااه و ااه م االنت و ا ا ی او

ورپااه ا وورون ااو ل اویو مډاصاامو ټولااو او یااا
یاو ا لااه من ااه ودااو یااا خراب اامو ما ا ی
اار ات و ااه رب ااه ورو ااه« ميس اام » او ن اااروا لما ا
.،
و
و ااورون ل ااوی مډاص اام ی ااا اص ااو ل ااه کان ااه ن ااور
و ااای لااری ا و ااو اياتاات او اااونه ااو،
ر و مهجديو مرادو او ر وواه وډسا ی او،
،
اارور اوو و ااه
ا رجا ا ی ااا مرای ا ی ااا خ ااو ب ااه
مراده کې قرار لر،
وروه وغ له اجوک او
وحډ نه رونم نا ون یا یار اجونام ا  ،ناو
غااه اوم اات لااه وج ااژ ا ل ااه ب ااه لااومړل مروب ااه
کې قرار لر.،
او یااا خااو ا ا اا ااانو وااه مرادااه کااې و،
له وغ وروه رونام چاارخ خاو وارمد اژ م ار
خدااو بااه و ااو وااه فډااماک کااې لااه ااجوناو اار
مهااامد ا  ،نااو لااه  ،امدااه وااه وومااه مروبااه
کې ا له قرار لر.،
او ی ا ا ا ا ااا خ ا ا ا ا ااو ا ا ا ا ا ا نوم ا ا ا ا ااویی م ا ا ا ا االنت
وحس ن اوو او یا مال ااوو لاه میاژ ناه و ،ا ناه
جوک ې وه رور ا یا اا ا چاارو کاې پاه
خد ا نااه وار وی نااو کهااه وااه ر مااه مرادااه کااې
قرار لر.،
ن ا ااو وممغ ا ااه لم ا ااوم قال ا اامی وربنا ااا و ا ااه و ا اار
انا ااماز ا ا م ا االنت ل ا ااومړل مډ ا اام -ی ا ا
ا اااو  -و ا ااه مح ا ااور و ی و ،او ن ا ااورو م ا ااا نو
اار وااه اااارا کااې واقا ا ق نااو لااومړل مډ اام
وااه ا یا نااه فااا یااا اااونه وااه نااورو ټولااو
.،
م لنجونو بانمخ ور ح ور و
و ا ا ااه وم ا ا اامی و ا ا اار ا ا ااه چ ا ا ا ا خ ا ا ااروری
م االنت اا ااا م االنت اار وااه ا ااارا

نو روری م لنت وه وه اااجژ
کې را
م لنت بانمخ ور ح ور و ا  ،کهاه
وااه ماهااو و اار ورباناامی لم ا ااو
وای لا ا ا ا ااه من ا ا ا ا ااه وی ،یا ا ا ا ا ا نوم ا ا ا ا ااویی
م االنت وااه یااژ ووګااه لااه من ااه ااژ کهااه
ااروری م االنت خ ااو اصا ا ی او ا اااجژ
ی ااا ا ااا م االنت ا ا فرل ااه ن ااو کد ااه ا ا
اصا ا ل ااه من ااه و ی ا ا ق ب ااا وا ا ام ا اااک
ندری فرله ې باقژ واوه ق.
وم ااما رن ا ااه ا ااه چ ا ا خ فا اار م ا االنت
خ وصا منيااات ټااولن ی م االنت اار
و ااه ی ااو مروب ااه ی ااا ی ااو مډ اام و ااه و اار ک ااې
ا اار وا ااه اا ااارا کا ااې واقا ا ا ا ق نا ااو ودجا ااه
ټااولن ی م االنت وااه وااه فاار ی او خ وص ا
م االنت یااا منيااات باناامخ واار ح ور ااو
ی کهه و ه رر ټول ې وه مجو اه
ا ا  ،ن ااو غ ااه ف اار ا ا نوم ااویی ټ ااول ې
غااړ ، ،وااه بااه واای ر ا ی او ور ډااه
به وه ام کې نه و.،

ه چ خ و و کارونو وه وګورو ا خداو
ااې ااروه ر ااوی او ورپ ړن ا او غااور ن اامخ
ې وننسو نو ا به راوه ووه ا ا کل ا
ا ااروری
ا ا ا ې کارونا ااه  ،ا ا ټا ااول ې
م ااا نو و اامم ک م ا ا ی او ک ا نااور
ب ا ااا ټ ا ااول ې اا ا ااا او مال ا ااا برخا ا ااه
ش ا ااه دوی خ ا ااو مال ا اااوو و ا اامم نولو و ا ااه
ا ا اامو و ک ا ااې ول ا اات ا ااو ی ا ا ا خده ا ااو
آزا ی ااو و ااه برخ ااه ک ااې مماخد ااه و ااړی او وی
و ا ااوی ورپا ااو وی وول ا اام او ووانمنا اامل

لوروااه ور ا خااو غااه کااار وایدااه ا و ا ا
و مماخدااه -افاارا و ا بااار یااو ټااا یژ کااار
واه ان اامولو اار  -افارا و آزا یاو اادد او
ل ااه من ااه ی ااوی ااو ا ا و ااه م االنت
ی ا اا اااوو وااه ااطحه کااې قارار لاار ،او
بایا ا ا اام اا ا ا ا ااا م ا ا ا االنت وا ا ا اار وحس ا ا ا ا او
مال ا م لنت قرباک ن .
ا ا ې ح ا بایام ک ا
خو ه چ خ اا
اروری
ی ا ااا اا ا ااا م ا ااا نو
اا
الم ا ااا
ی
ور
ی
اه
و
او
ن
ا
اروه
اه
خ
مو
اه
و
وحډ
ای
وه ایو ا .
لږ په وي
ا ااروری م ا ااا نو وا ااه ای بایا اام یا ااو لا ااه
خد ا ااو مو ا ااو و ،ا ا ا و ا ااه کارون ا ااه ا ااروه
ور ااوی او ورو ااه کارون ااه ا خدهااو رون اام
ارور اوو لاه
وربانمی وړیژ وی و اه کاروناه
یااژ نااه  ،او يااا فاارا ګڼا ا ی او ټااو
مداات و ااو وااه ا اراه ولااو باناامی م د ا ،
او مساالول ت لااری و ااه پااو ا نومااویو
کااارونو ان ااامولو ووانااا لااری نااو و ااوی وااه
مسا ا ااجډ مه ووګا ا ااه بایا ا اام و ا ا ااه کارونا ا ااه ا ا ااروه
ول ااو و ااواک ا
رو اوی او و ااه س اااک ا
ندااری بایاام نااورو اار مر ااجه و ااړی او کاااری
زم ا ا ورو ااه و اااری ااړی ن ااو ااار خط اااب
لج ااه وی ااژ مرو ااه مجو ااه ی ا ا ول اات ن ااه
ا ا ااجاز جوب ا ااوی او مس ا االول ت و ا ااه ل ا ااومړی
ر ه کې وه وا م ار ورواه مجو اه ی ا
ا ت غور ړ.،
وه ی ایونم باومب
مثا ا ااا وا ا ااه ووګا ا ااه مسا ا اادمانانو او يا ا ااارو
نا ورمهااا ااه چ ا خ مساادمانانو وااه لااه
کااې ا ا ې ساااک و ،ا وااه ن ا وهج هونااو
او ی ااا ا اادړژ و ااه ویول ااو ک ااې مه ااار ول ااری او
مس اادماناک و ااه ی اال اات ک ااې ف ا ا او باو رب ااه
سااانو او یااا ن ا و ااایدو او ا وااه اامیم
ایو ا ا ااا ول ا ا ااری ورپ ا ا ااو ښ ا ا اامنانو و ا ا ااه ویان ا ا اامی
ور ډ ااه ک ااار واخی ااژ ن ااو و اامی ص ااور ک ااې و ااه
ف ا ا ا ا او و رب ا ا ا ااه لرونه ا ا ا ااو س ا ا ا ااانو او ا ا ا ا ا
ویوونهااو باناامخ فاارا ل ا ک ګر ااژ ورپااو ا
کااار ور اار ااړ ،خو ااه چ ا ی وی نااه یااوی
یااژ ا کااار ااو ی ااوای نااو وااه ی االاات کااې
و ااه وی باناامخ ي ااا فاارا ی ورپااو ا
وی ړ.،
هللا اایژ فرمايي
ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ
لألّف ل٠٤ :
ﯥ . . .ﭼ
او ښ اام اار مډ ااابیژ او ااړی
ل ار ن ا قاو آ اونه برابار اړ ،ورپاو واه و اه
ر هللا او جا و ښمناک وو روی.
ن ااو و ااه ی و اار و ااه ل ااه بای اام ا اادړ
ویولو نه ماد وا ناه یوی او ا ا ې و ناه وا ا ا
کار او نمی وه انجهااب کاې ماو آزا یاو او پاو
ا ندری مو م بور ړی و ه کار و ړو.
ااه چ ا ی ا ل ااه غ ااه ک ااار ان ااار و ااړ ن ااو بای اام وی ااژ
ماار وی یااو لااه غااه کاروااه م بااور ااړی ا
ا االنه ااوی ااړی کهااه ویااژ ماار وااه ی اار
مد ا ااام ی پ ا ااو ا ا ا ې و ا ااماب ونن ا ا ا ا مد ا اات
م االنت وااه کا ن ښااا وی او اار ات لااه رو
او مډاصمو اصولو ر وه ټهر کې قرار وندری.
وممارن ااه ااه چ ا ی مداات یااوی یااژ خدهااو لهااه
باګاار خ اار اوب اامون وااا ر او ی ااا نورووااه ایو ااا
ولاری ناو ویااژ مار اویژ ا وی واه غاو کااارونو
ول ااو بان اامی م ب ااور ااړی .که ااه ټولن یم االنت
وریډص ا او ف اار ی م االنت بان اامی مډاامم ی
وا
ومما رن ه یو فډ یژ قالم
( یتحمااا لّراارالّل ّع ّااررا لّراارالّث یا ا
بای اام خ اااد اارر ټ ااولن ی اارر فا ا اامو و ااه
رکااې وزغم ا ا  .ومااما رن ااه بدااه فډ ا قالاام
وا ( لّح جة لّث مة تنزل منزّة لّررواة لّل صة .
اارور او
یا ا لم ااوم اا اات خ وص ا
اا ت کای نن .
او ا ا ا ی ااو ل ااه و ااه ی ااو خ اااد ک ااار بان اامخ
م بور ا اات لا ااه امدا ااه مجبا اارر ا ا ی او وربانا اامی
خو و ه لوی رر ا
ممه ګرانه ومامه
مدت وه مجو اه ی واه مډایساه او وروداه ار یار
ویوکا او ناااچ ی ی لااه بدااه ودااو غااه افاارا واای
غا ټاول ې بدا ا ی او و ااه ارر ا اې ټااول ې
وااه مجو ااه  ،وی بااه واای وااری نااه خوناامی واوااه
ن .
لا ا ا ا ااه بدا ا ا ا ااه ودا ا ا ا ااو خ ا ا ا ا اااد ا ا ا ا اارر غالبا ا ا ا ااا ب ا ا ا ا ااه
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او ض مااو ه بانمی ب ان ی.
وم ا ااما رن ا ااه ول ا اات بای ا اام او ا ا مو ورون ا ااو
روغجونون ااو ودون ااو او ن ااورو ل ااام ا نيا ااه ک ااایونو
ویولا ااو ل ا ااار ا ا ا ې سا اااک ا ا غا ااو ک ا اارونو
ووان ااا لر ،ا اااخجمان ان ن ا ا اک او مهنم ا اااک
و ،م ب ااور ااړ ،ا ا و اات ن ااه رغورل ااو او
روروونو رف ولو وه موخه ا کارونه ور ار

ړ.،
ول اات بای اام ا ا ا ې خد ااو ا ا ک اااری ویو ااا
وه ص یا صانالا بدامو ا ولاری او م النت
ا ای ا ا ا ا ااابوی م با ا ا ا ااور ا ا ا ا ااړی ورپا ا ا ا ااو خ ا ا ا ا ا
ا ا ااجاما ونه وا ااه کا ااار واچا ااو ،وما ااما رن ا ااه
ن ااورو اخج اص ااونو او پ ااان و و اارمنر مهه ا
و ااماب ی و نون ااه ول ااری ورپا ااو و ااوا ورقا ااه
ورمهج ااا آب ااا ل او ااوکایه و ااه موخ ااه خ ا ا
ا ا ا ا ا ا ااجاماونه م ا ا ا ا ا اانظی ماډا ا ا ا ا ااو و نون ا ا ا ا ا ااه
ا ت او وی او طرزالامدونه و ار واچو.،
بن ا ا ا ا ا ا اااور ی ول ا ا ا ا ا ا اات بایا ا ا ا ا ا اام ښا ا ا ا ا ا ااوون یو
اخج اص ا مرا اااو ویولااو کااې اق امام و ااړی
او ا مر ااا ښ ااه ومو ا ااړی مر ااجه ور اار
و ااړ ،ورپ ااو خده ااو ااروروونه رف ا ا ق ا
کا ااار ودا ااه ا ااون ی ا ا ولا اات رونا اام ټولا ااو
برخوو ا ا ااه وو ا ا ااه ول ا ا اار ،او لدوم ا ا ااو مهجدا ا ا ا
ولونااه ا انس ااان رون اام ور اار مه ااامد ،
او وروه رور لر ،وروه وو اه و اړ ،ورپاو
وااه ی اار و ااوا ااروروونه واور او نااورو
و وا ونو او مدهونو له ااج ا ه خا د ا
خاصجا و ه ا اجاماری مدهوناه ا مر اا
او لدومااو واارمنر خ ا باامنام ناااوی او فا اام
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فرون و وا ونو وه صا روی.
ولاات بایاام ک ا خدااو ا کام ا کاااو
او ووښ ا ا اری ا ا ااجاما ل ا اار ،وګوم ا اااری ا ا ا
ا اارع لدا ااوم ز ا ااړ ،کها ااه ا ااه چ ا ا خ لا ااه
رع لدومونه پن و ق نو وده باه اا لاه
باطد ااه اا ا ل ااه ارام ااو ل اامالت ل ااه تدم ااه
په وو و ا او واه ټولناه کاې باه هالات او
بربر ت ټ ر خور ق.
ولا اات لا ااومړل
لها ااه ا ا وو ا ااه خب ا ا
مس االول ت ا وی ا ا یا ا نا ااه ارا ا اات او
اونه و ړ ،او ا کار وداه اون ،
ا لااوو راک او لدماااه وروز ا ق
کهااه ا کااار وی وااه وا ااطه ااروه
ر .
ولاات بایاام شااو او ورغ ااد نااه
کااار واخیااژ او اارور وااه وخاات کااې
ا ا ااویژ ا ا ا ورو ا ا ااد نا ا ااه وا ا اای ګ ا ا ااه
واخیا ا ااژ کها ا ااه ا ا ااه چ ا ا ا خ خدا ا ااو
ا ااروری ک ا ااارونو ل ا ااه ړنا ا ا نا ا ااه
واخی ا ا ااژ ن ا ا ااو ټولن ا ا ااه ب ا ا ااه ل ا ا ااه ا ا اامی
ا ااجوناو ا اار مه ا ااامد ا ا ا که ا ااه 5

ټولنا ااه وا اار و لدم ا ا او ف ا ا وګا ااړی وا ااه ا ا
لد اای ا اات طباباات ان ن ا ی او وهن ااو
امن ا ا کوا ونااو ا و ااوا نظاای و ااا او
ا ا اارامونو او ....نا ا ااه پارنا ا ااه او ا ا اااونه و ا ا ااړ،
او ....ور و ف یډ نت وه رور لر.،
ولاات بایاام خدااو مياات او خو ا وااه کااار وا
نه چوی بدهاه وار و نامی ا اراه ولاو واه
مډابا ا کا ااې منا ا ااد او لا نا ااه ما ااا وروا ااه وا ااه
واه خ ار ناه ټولناه او ناه
نظرکې ونن
وی کارګراک مجبرر ق.

انساااک طب اجااا مااا اار م نااه لاار ،او و ا
ااجه راوی ،هللا
ا وم ااه ل ااری ا ز ااا م ااا
اااایژ غااه اډ ډاات وااه یاارو قرآن ا آیجونااو کااې
پرګنم ړ ،له و ه می نه
ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮬ ﮭ ﮮ
ﮫ
آل مرلن٥٠ :
ﮯﮰ. . .ﭼ
خدهااو ل ااار مرغو ااو ا انو اار
ا اارو زرو او
محب ا اات له ا ااه ښ ا ااز او ون ا ااه
ا ننو زرو نااه خ ا ااوی انبارونااه او اص ا
نښ ااان ااو ،آ ونه اص ا آ ااونه او پد ااور
با ا ااو اور ښ ا ا اات او زرالا ا اات ل ا ا ااار منا ا ا اابه
ایما ښایسجه ښ ار وی .،
وممارن ا ا ا ا ا ااه فرما ا ا ا ا ااايي ﭽﮰ ﮱ ﯓ
لّث دی ت٨ :
ﯔﭼ
او با ګماااک انساااک مااا اار ياار
م نه لر.،
له وممی بده ز ا وښښ و ،ورپو یار
ما راټو او ورخ ګ ه واخیژ.
هللا و ااا أ خ د ااو بن اامکانو و ااه ا اااز
ااجه راوی ،خ ااو
ور ااړ ،ورپا او م ااا
واه ی اارس اار ا ا یا رخ نااه
و .،او وه یرو نورو آیاوونوکې هللا واا
ااجه
ل ااه انس ااانه غ ااوای ،ورپ ااو م ااا
راو ،او ور ډااه ا ااجيا و ااړ ،او مااا
ې له خ دو خاصو نامجونو ناه بدیاژ ا
هللا وا ې انساک وه ور و ،هللا واا
فرما ي
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
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ﭲﭼ

لّمهك٥١ :

او هللا و ااه ا  ،ا کمهااه ااې
وا ا ې وااه م ااډر ااړ ،ورپااو وااه وغا باناامخ
وګاارزی یااوخ بی ا خواوااه و ی ا ق او لااه و ااه
روزل ن ا ااه وخ ا ااوری ا ا هللا ور ا ااړ ،او و ا ااه
لوروه ب وه ورود .،
وه ب مبار آیت کې فرما ي
ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
لّاقرة٥٠٨ :
ﯮ . . .ﭼ
ای کدهاو لاه و او ا انو ناه ا واه
کمهه کې  ،ا او وا وخوری.
ا
خا د وريې ا
هللا وااا انساااک
کم ااې وااه لم اراک او آبااا ل کااې وناائ واخیااژ
او و ا ا ا ااه ونا ا ا اام ا ا ا ا هللا ور ا ا ا ا اری ا ا ا ااروه
ور وی هللا اایژ فرماییژ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
لّاقرة٢٤ :
ﭘ ﭙ ﭚ . . .ﭼ
او یااا ااړ و ااه مهااا ا ااجا رب
ورښجووه وو
ز م خ کای نا ا وه
کمهه کې ولما وم...
وم ااما رن ااه فرم ااا ي ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
هود٠٥ :
ﯿ ﰀﭼ
او و ا ااه ا  -هللاأ -وا ا ا ې لا ااه
کم ااې نااه را ولااما ااړ ،او وا ا ې وااه ااې وااه کااې
رونم ر ړ ورپو و ه آبا ړ.،
هللا و ا ا ا ااا انس ا ا ا ااانانو مالون ا ا ا ااه او ارا ا ا ا ا
م االن بدیااژ او و چاوااه ا اااز نااه ور ااوی ا
ور او اړ،
له اډه ورواه با ماا واه
هللا ا ا ا ا ا ااایژ و ا ا ا ا ا اه ی و دا ا ا ا ا ااه فرما ا ا ا ا ااا ي ﭽ -ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ
لّنس ء٣٣ :
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭼ
ای ملمنااانو مااه خااوری وه ا ماانر
ک ااې ی ااو ب ا مالون اه و ااه نااډ ااه اار م اار ا
ا وه ا مااو ااو اګر ا را ااه ر ااه وی او
یو ب وه خوښه ر ا کار ویژ .
ر ا ااو هللا فرم ا ااا ي ( ّیحا ا ااا م ا ا ا ل لما ا اار
مسهم لّ عطًب ّفس منب
یااو مسادماک واه با مسادماک مااا
خ ا ااوی روا نا اامی م ا اار و ا ااه وا ااه خوښ ا ااه او
ا از ر .
ااجه راوی،
ی ااو انس اااک ا ا پ ااومر م ااا
و ااه بایاام ی ورپن ا ا ا مااا لااه ااومې
رخ ا ا ا ا ااجه راویی او بایا ا ا ا اام لا ا ا ا ااه ا ی ا ا ا ا ا او

مش ا اارو رخ و ،وم ا ااما رن ا ا ااه غا ا ااه ټ ا ا ا وا ا ااه
مجواااه و ،ا وااه غااه مااا کااې ټولنااه واای ا ا
ل اار ،او هللا ا ااایژ زک ااا و ااه مشاارول ت اار
ا ا ا وا ا ااه مهجديا ا ااو ما ا ااالونو کا ا ااې زم ګرزویا ا ااژ ا
و ،ل ااه م ااالونو ن ااه
غ ااوای ،ورپ ااو غ اه ا ا
وی وه خوښه او رغبت ر له وی ناه واخیاژ
او نه ور ولو وه صور کاې و ،م باور ا
ورپ ا ااو ا ا ا ا ور ډ ا ااه و ا ااه زور واخنس ا ااج ا ا ق
یا ا زکااا وااه ور ولااو باناامخ ورباناامخ ا بااار
راویی کها ا ا ا ا ااه ا غر با ا ا ا ا ااانو با ا ا ا ا ا وز نا ا ا ا ا ااو
مسا ااه نانو ا ا ا  ،ا ا ویا ااژ ما اار بایا اام ا ک ا اار
و ړ.،
ولخا ا ما ا اغن ااا ی و و اار لی ااژ فډ اارا ی
ټول ې بائایانو ناه راټاول ی او وار فډ اناو بانامخ
ی.
وش
فرما ي
ومما رن ه لهه هللا وا
ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮙ
لّمث اج٣١ - ٣٠ :
ﮚﭼ
او وی وه ماالونو کاې ټاا یژ اا و،
وال رو مسه نانو او ب وز نو ل ار .
انسا اااک بایا اام وه ا ا ما ااا کا ااې ا ا ا ې و ا اارر
ونه ااړ ،ا ا ټا ااول ې م ا ااا او من اااف وا اار ښا ااو
نا اامخ او یا ااا خطا اار ا اار ا ااې مها ااامد ا ااړ ،او
وما اا وو کې اولو مر یا ولت ویژ
مهجديااو م ااا نو واارمنر وااوازک وااه موخااه کدااه
ا ا ی ااو ل ااه با ا اار و ااه و ااا م ک ااې واقا ا ا ا
مماخده و ړ ...،نورب ا...
قرآن کریم.
 -٥د لعن خهرون مقرمب  ٠٨صفحب.
 -٣لّتفسا ااًرلّلاًر ّفم ا ا رلرلّا اارین لّ ا ارلع ج٣٧
ص٥٨٤. :
 -٢لّمستصفی ج ٥ص٣٨٠. :
 -٠لّحااو و ماار نااهط ن لّروّااة راای تقًاار دوکتااوا
داینی ص٥٣٧. :
 -١لّحل لّسهط ًّة لّم وا ص٣٣. :
 -٠صاحً مساهم د ّاوو هارحب کتا لّحاج عا
حجااة لّنااای -صااهی لع هًااب ونااهم -دحااریا هاامًر :
 ٣٣٠٥ج ٨ص.٠٥٣

ثناه و ستایش بر ذات اقدس متعئال،
كه بنده گان مؤمن ا را مورد احسئان
و انعام عمئيم خئویش قئرار داده و راه
هایی ،رهائی از اثقال گنئاه هئان را بئه
ایشان ار زانی نموده است ،تا باشد ،تن
های كه از بار معصيت ،خميده و یئا بئر
زمين افتاده است دو باره استوار و رسا
گردیده ،مهبط تجليات و انوارات خاصه
ئی قرار گيرند در حاليكه اسئتعداد آن
تجليات در هيچ نوع از مخلوقئات بئه
جز انسان سراغ نميشئود ،ميتئوان در
فهرست آنها( راه های ،رهائی از اثقئال
گناه هان) ماه مبارک رمضان را دریافت
و به وسيله آن خود را از تاریكی هئای
ضاللت رهانيد ،چنانكه رسول اكئرم
ارشاد نمئوده انئد :ان جا عر قا ل :قا ل
انا ااول لع  -صا ااهع لع هً ا ااب ونا ااهم  :-أَتَا ا ا ّ
َح ا َر َولّ َریْااب
اا رَا َق ا َل :یَا َم َح أم ا َر َما ْان أَ ْد َا َد أ َ
ج ْاریا َ
أ
اًن
رَ َما ا َ
اا آم ا َ
ت رَا ا َر َخ َا لّنأا ا َا رَأَعْا َثا ا َر َ لّه اابَ قَا ْ
اًن قَا ا َل :یَا ا َم َح أما ا َر َم ا ْان أَ ْد َا َد َها ا ْ َر
رَا َقهْا ا َ  :آم ا َ
اا لّنأا ا َا
را ا َن رَ َما ا َ
َاَم َ
ت رَاهَ ا ْام یَاهْ َف ا ْار َّاابَ رَأَ ْدخ ا َ
اًن قَا َلَ :وَم ْان
اًن رَا َقهْا َ  :آم َ
رَأَعْا َث َر َ لّهأبَ قَ ْا آم َ
ت رَا ا َر َخ َا
اك رَ َما ا َ
ص ااا َهًَْ ا َ
ذَك ا ْارت ْنا ا َر َ رَاهَا ْام یَ َ
أ
اًن.
اًن رَا َقهْا ا َ  :آم ا َ
اا آم ا َ
لّنأا ا َا رَأَعْا َثا ا َر َ لّه اابَ قَا ْ
(طارلّ

از حضرت جابر روایت اسئت كئه
رسول اكرم فرمودند :جبریئل نئزدم
آمد و گفت :ای محمد هر كس یكئی از

والدینش را زنده یافت و سئپس مئرد و
داخل دوزخ گردید (چئون خئدمت او را
درست انجام نداد) خداوند او را گم كند،
بگئو :آمين گفئتم :آميئن و نيئز گفئت:
ای محمد هر كس ماه مبارک رمضئان را
دریافت و گناهانش مغفئرت و آمرزیئده
نشد ،خداوند او را گم كند ،بگئو آمئين،
گفتم آمين ،باز هئم گفئت ای محمئد
هركس كه نام ترا شئنيد و بئر تئو درود
نفرستاد آنگاه مرد و داخئل دوزخ شئد،
خداوند او را گم كند بگو آمين ،من گفتم
آمين .منظور این است كه مئاه مبئارک
رمضان ،ماه عفو و غفران الهی اسئت بئر
بنده گئانش ،قسئميكه رسئول اكئرم
صا َ َاَم َ
یم ّالا َو ْ
فرموده استَ :م ْن َ
سا عال
را َن ي َ
لحت َ
(متفو هًاب
كسئى كئه از
غَف َر َّبَ َم تَا َق أر َ م ْن ذَّْاب
روى ایمان و اميد كسب اجئر و پئادا ،
مئئاه رمضئئان را روزه بگيئئرد گناهئئان
(صغيره) گذشته او بخشوده مئى شئود
هنگامی كه گناهان صئغيره محئو شئد
سپس تخفيف كبئایر بئه وجئود آمئده
باآلخره كبایر به صغائر مبدل گردیده در
معرض نابودی قرار ميگيرد.
ماه مبارک رمضان و روزه داشئتن در
آن داراى فضایلى است كه به برخئى از
آنها اشاره مى شود.
اول :ماه مبارک رمضان مئاهى اسئت،
كه از جانب شئارعأ ،معيئار ادا ركئن

سوم اسالم(روزه ) قرار داده شده است.
دوم :موجودیت ًّهاة القدر در این مئاه
كه بركت و خير این شب ،بهتر و بيشئتر
از هزار ماه است.
سوم :نزول صئحف وكتئب آسئمانى:
مطابق به روایات دینى ،صحف ابئراهيم
در اوایل ماه مبارک رمضان ،تئورات در
ششم ماه رمضان ،انجيئل در سئيزدهم
ماه رمضان ،زبئور داود؛ در هئددهم
ماه رمضان و قرآن عظيم الشان در شب
قدر كئه در مئاه رمضئان اسئت بطئور
مجموعى بئه بيئت المعمئور و بعئداً در
بيست و سئه سئال بئر پيئامبر اسئالم
حضرت محمد نزول یافته است.
چهارم :مطئابق بئه روایئات دینئى و
شواهد تاریخى :اولين فيصله ميان حئق
و بایل(غزوه بدر) هئم در مئاه مبئارک
رمضان صورت گرفتئه اسئت .و قئرآن
عظئئيم الشئئان ایئئن غئئزوه را
بنام«یوم الفرقان» مسمى نموده
است.
پنجم :جهت بيان عظمت شان
این ماه ميمئون و مبئارک آن را
اهلل متعال در حدیث قدسی بئه
ذات اقدس خود تخصئي داده
فرموده استْ َ « :ان أَعا َه َریْا َارةَ ا ا
صاهأع لع َهًَاب وناهأم
لع نب َن لّنأا َ
َ ْ ََ َ 7
صا ْاوَ ّا
قَا َل :ي یَا َقا َ
اول لّهأاابَ َا أز َو َجا أا :لّ أ

َجها
َجزي عب یَ َر َ
ع َه ْ َوتَبَ َوأَ ْكهَبَ َو َه ْرعَبَ م ْان أ ْ
َوأََّ أ ْ
اًن یاَ ْفط َار
ص ْوَ َجنأةٌ َوّه أ
َولّ أ
ص ئم رَا ْر َحتَ ن :رَا ْر َحةٌ ح َ
اب
وف رَم لّ أ
ًن یَاهْ َقع َاعأبَ َوَّ َلهَ َ
صا ئم أَطًَْ َ
َورَا ْر َحةٌ ح َ
(موطأ لم م ّک احمب لع
ْن َر لّهأب م ْن ای لّم ْسك.
از ابوهریره از پيامبر روایت شده
است كه فرمودند :خداونئد متعئال مئی
فرماید :روزه از آن من است و من پادا
آن را مئئی دهئئم؛ [روزه دار] ارضئئای
تمایالت جنسی و خوردن و آشئاميدنش
را به خایر مئن تئرک مئی كنئد .روزه
سپری در برابر آتش دوزخ اسئت و روزه
دار ،در دو موقعيت شاد می شود :زمانی
كئئه افطئئار مئئی كنئئد و زمئئانی كئئه
پروردگار را مالقات می كنئد و همانئا
بوی دهان روزه دار ،نئزد خئدا ،از بئوی
مُشك ،خو بوتر اسئت .بئدون شئك
ميتوان گفت روزه مئاه مبئارک رمضئان
اكسيری است كئه ميتئوان بوسئيله آن
مس جان ها را یال ساخت  ،پنهان نباید
گذاشت كه روزه دارای مراتب زیر است
 -1روزه عوام :عبارت از بئاز داشئتن
نفس است از خوردن  ،نوشئيدن و هئم
بستر شدن در یول روز.
 -2روزه خواص :آنسئت كئه شئخ
روزه دار چشم ،زبان  ،دست ،پا ،گو و
سائر اعضا بدن خویش را از نامالیمئات
وگناه هان دور داشته و هيچ گاه به آنهئا
نزدیكی نمی كند.
 -3روزه خاااص الاااواص :همانئئا بئئاز
داشتن قلب است از قصد نمودن
امور دنيا كئه سئبب دوری او از
فيضئئان رحمئئت ،اهلل متعئئالأ
ميگردیده باشد .باید كوشيد كه
خود را به بانترین مرتبه آن كه
روزه خئئاص الخئئواص اسئئت
رسانيد ،درجئات عاليئه ئئی را
نصيب گردیده و از بادیه مهلئك
اتباع نفئس امئاره بالسئو بئه
 8ساحل نجات خویشتن را رسانيد
 .روزه  ،دارای فواید ذیل است.

ماه مبارک رمضان ،ماه عفو و غفران الهی است بر بنده گانش ،قسمیکه رساول

ِ
اکرم فرموده است :من صام رمضا َن إِميَانًا و ِ
َّم ِم ْنن ََنِْنه
َ ْ َ َ ََ َ
َ ْ
احت َسابًا غُفَر لَهُ َما تَن َقد َ

ِ ِ (متفن لیهنه

کسى که از روى ایمان و امید کسب اجر و پاداش ،ماه رمضان را روزه بگیارد
گناهان (صغیره) گذشته او باشوده مى شود هنگامی که گناهان صغیره محو شد

سپس تافیف کبایر به وجود آمده باآلخره کبایر به صغائر مبادل گردیاده در
معرض نابودی قرار میگیرد.

الف -بشارت و مدده به دخول بهشت،
بئئرای روزه دارانَ :اان لّنأا ا صااهع لع هًااب
ْجنأاة عَ عالا یَا َقا َل َّابَ :لّ أریأا َن
ونهم  -قَا َل :ي أن را لّ َ
خا م ْن اابَ لّ أ
ئمو َن یَ ا ْاوَ لّْقًَ َم ااة َّ یَا ا ْر َخ َا م ْن اابَ
صا ا َ
یاا ْر َ
َح ا ٌر غًَْ ا َارَه ْم یَا َق ا َل :أَیْا َان لّ أ
ومااو َن َّ
ئمو َن رَاًَا َق َ
أَ
صا َ
َحا ا ٌر غًَْا ا َارَه ْم رَااِذَل َد َخهَااول أَغْه ا َاو رَاهَ ا ْام
یَا ا ْر َخ َا منْ اابَ أ َ
[ای ض لّصا ّحًن
یعنئی :سئهل
َح ٌر
یَ ْر َخ ْا منْبَ أ َ
گوید :پيغمبر فرمود :بهشت درى دارد
كه به آن( ریان) گفته مئى شئود .در روز
قيامت روزه داران از این در وارد بهشئت
مى شئوند ،و بئه جئز روزه داران كسئى
دیگر حق ندارد از این در وارد شود و بئا
صداى بلند اعالم مى نمایند ،روزه داران
كجا هستند؟ آنوقت روزه داران از جئاى
خود بلند مئى شئوند( و از ایئن در وارد
بهشت مى گردند) و كسى دیگئر اجئازه
ورود به بهشت را( از ایئن در) نئدارد ،و
همينكه همه آنان داخل شئدند ایئن در
بسته مى شود و دیگر كسى از آن داخل
نمى گردد.
ب -روزه نيكی بزرگی است كئه قئوه
ملكيت كه در وجود انسئان بئه ودیعئت
گزاشته شئده  ،تقویئت نمئوده ونفئس
حيوانی كه همكار شيطان است تضئعيف
می كند ،و برای صيقل كردن وجه روح ،و
مغلوب كردن یبيعت از آن بانتر چيئزی
نيست .چنانكه اهلل متعئالأ فئر مئوده
است:
ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ
لّاقرة٥٨٢ :
ﭰﭼ
ای اهل ایمان ،بر شما هم روزه واجئب

گردید چنانكه امم گذشته را فرض شده
بود ،و این دستور بئرای آن اسئت كئه
پاک و پرهيزكار شوید .مشاهده ،رجوع
جمع غفير از مردم به سئوی عبودیئت
وبنده گی در این ماه موئيد این موضوع
است ،حتی افراد را در این ماه مصروف
عبادت و راز و نياز با خالق بی نياز دیده
ميشود كه در تمام سال چنئين حالئت
سرنوشت ساز را نداشته است.
و همچنين رسول اكرم فرموده اند:
َا َار لّ أ
ع مانْ َء َم لّْاَا َءةَ (أدلء
یَا َم ْث َ
لنااتَطَ َ
َاااَ َماان ْ
ص ا اار
حقا ااوو لّزوجًا ااة رَاهًَْتَاا ا َازأو ْج رَِّأا اابَ أَغَاا ا ّهْاَ َ
َم یَ ْستَط ْا رَا َثهًَْب ع ّ أ
ص ْو رَِّأبَ
َوأ ْ
َح َ
ص َن ّهْ َف ْرج َوَم ْن ّ ْ
[متفااو هًااب
یعنئئی :جوانئئان
َّاابَ و َج ءٌ(وق یااة ».
هریك از شما كه توان ازدواج داشئت،
ازدواج كند ،كه برای نگاه داشتن چشم
و عورت بهتر است .و آنكه تئوان آن را
نداشته باشد پئس روی آورد بئه روزه
گرفتن كه آن نوعی مهار شهوت است.
ج -روزه دوای(دارو) ،بسئئئئياری از
امراض است :چنانكه چهارده قرن قبئل
پيامبر اسالم حضئرت محمئد اعئالم
داشت :صُومُوا تَصِحُّوا «روزه بگيرید تئا
صحتمند شوید» .پيغمبر اسالم فرموده
است« :معده محل هر درد است :از پئر
خئئورى و خئئوردن غئئذا نئئا مناسئئب
جلوگيرى كنيد .این عمئل شئما شئفا
بخش همه درد ها و امراض بشمار مئی
رود .یبق روایات تاریخی روزه نه تنهئا
در بشریت مروج و معمول است ،بلكئه
علماى حيوان شناسى بر این عقيده اند
كه :حتى حيوانات هئم از روى غریئزه

خدادادگى برخئى از اوقئات روزه مئی
گيرند .از جمله حيوانات درنده از قبيل
شير و پلنگ و ببر ،علما می گویند كئه:
ایئئن حيوانئئات در هفتئئه یئئك روز از
خوردن هر گئئئونه غذا خود دارى می
نمایند.یب بشرى امروز بعد از چهادره
قرن متوجه شئد كئه روزه بسئيارى از
امراض را تداوى و معالجئه مئی نمایئد،
بدین اساس در بسئيارى از كشئور هئا
آغاز به تأسئيس كلينيئك هئاى روزه
دارى نموده اند .روزه نه تنها بئر روح و
روان و اخالق انسان تاثير مئی گئذارد
بلكه موجب زیبایى جسمى انسان هئم
می گردد .یب قدیم هئم در زیئادتر از
اوقات مریضان خویش را  ،از پر خئورى
منع نموده و به این امر معتقد بئود كئه
تقليل در پر خورى مانع دفع بسيارى از
امراض در وجود انسان می گردد .یئب
جدید هم بر این امر معتقئد اسئت كئه
امساک و روزه در جلوگيرى بسيارى از
امراض مؤثر است صرف نئام آنئرا(رمیم
غذایی گذاشتند) كه ما مسلمانان آنئرا
به روزه مسمى نموده ایم.در رساله زیئر
نام رمضان و فضائل آن نظریات ایبا را
چنين برشمرده است :دوكتوران روزه را
یكئئى از بهتئئرین عوامئئل صئئحتمندى
بشئئرى شئئمرده انئئد -1 .پروفيسئئور
دوكتور پوشر دانشمند فرانسئوى مئى
گئئئوید( :روزه بهتئئرین وسئئيله بئئراى
صحت و سالمتى وجود انسئان بشئمار
می رود) روزه براى صحت انسان است،
روزه بئئراى اسئئتراحت معئئده ،روده و
منظم كئردن ترشئحات معئدوى و در
نهایت براى منظم ساختن هاضمه مفيد
و مؤثر می باشد .روزه معالجه و تئداوى
است كه از آن فقير و سرمایه دار بطئور
مساویانه می تواند استفاده بعمئل آرد.
 -2داكتر الكسيس كارل می گوید( :بئا
روزه گرفتن قند در جگر مئى ریئزد و
چربيهایى كه در زیئر پوسئت ذخيئره

شده اند ،پروتين هاى عضالت و غئدد ،و
سلولهاى كيسئه صئفرا ،آزاد شئده بئه
مصرف تغذیه می رسند) -3 .داكتئر مان
فروموزان( :معالجه با روزه را به شتشوى
احشا تعبير نموده و می گوید :در آغئاز
روزه ،زبان انسان كمى سنگين و بئو دار
است  ...كه بعد از سه الی چهار روز بئوى
زبان بر یرف می گئردد .اسئيد اوریئك
ادرار كاهش مى یابد ،و در نتيجئه بئراى
انسان روزه دار احساس سبكى و خوشى
خارق العاده رخ می دهد و همئه وجئود
انسان بسئوى اسئتراحت مئی رود)-4 .
داكتر تومانيئانس :مئی گویئد « :فایئده
بزرگ كم خورى و پرهيز از صرف غذاها،
در یك مدت كوتاه ،آن است كئه ،چئون
معده در یول مدت یازده ماه مرتب پر از
غذا بوده و در مدت یك مئاه روزه دارى
مواد غذاى شكم خود را دفع می كنئد و
همين یور(كيسه صفرا) كه براى حئل و
هضم غذا مجبور است كه مئواد صئفراى
خود را مصرف كنئد ،در مئدت سئى روز
ترشحات صئفراوى را صئرف در حئل و
هضم غذاى باقى مانده و جمئع شئده در
معده بمصرف می رسند .جهئاز هاضئمه
بدن در نتيجئه كئم خئورى اسئتراحت
نموده ،و به رفع خسئتگى مئى پئردازد.
روزه یعنى كم خوردن و كم نوشئيدن در
مدت معينى از سال است و این بهتئرین
راه براى سالمتى وجود انسان بشمار می
رود .هم یب قدیم و هم یب جدیئد بئر
اهميت این امر صحه گذاشته است .روزه
براى تداوى امراض جهاز هاضمه ،گئرده،
كبد(كيسه صفرا) كه بسيارى از امئراض
این بخش را حتى با دوا هئا نمئی تئوان
معالجه كرد ،می توان آنرا به روزه تداوى
و معالجه نمئود .روزه بهتئرین معالجئه و
تداوى براى امراض سئو هاضئمه بئوده،
مرض مخصوص كبد(كيسئه صئفرا) كئه
موجئئب« یرقئئان» ( زردى) مئئی گئئردد
بهتئئرین معالجئئه آن همئئين روزه اسئئت

بخایر اینكه این مرض زیادتر اوقات بئه
واسطه فعاليت بيش از حد كبد بوجئود
ميآید و موجب خستگى كبد گردیده كه
به اثر آن كيسه صفرا از فعاليت مافتد و
نمى توانئد صئفرا را از خئون بگيئرد-.
داكتر گوئل پئا مئی گویئد ? :تعئدادى
زیادى از امراض روده كه به اثئر تخميئر
غذا در روده ها بوجود ميآید نه بئه اثئر
دوا بلكه به اثر روزه بر یرف می گئردد.
داكتئئر عبئئد العزیئئز اسئئماعيل پاشئئا
دانشمند مشهور مصری در حانتی ذیل
بئئراى معالجئئه از روزه اسئئتفاده نمئئوده
است:
 :1هنگام زیاد شدن وزن كئه بئه اثئر
پرخورى و تقليل حركت بوجود ميآیئد،
روزه با رعایت اعتدال در غئذا ،افطئار و
اكتفا به آب هنگام سحر نسبت به هئر
معالجه مفيد تر و مؤثر تر است.
 :2جلوگيرى از مرض شكر.
 :3جلوگيرى از فشار خون.
 :4جلوگيرى از ا لتهاب حاد و مئزمن
گرده ها كه مقئرون بئا ترشئ و تئورم
باشد.
 :5جلوگيرى از امراض قلب كه تئوام
با تورم باشد.
 :6جلوگيرى از التهئاب هئای مئزمن
مفاصل ،بخصوص كئه تئوام بئا امئراض
چاقى باشد كه اغلبئاً در بئين زنئان در
سئئنين چهئئل سئئالگى بوجئئود ميآیئئد.
تجارب نشان داده است كئه بئا
گرفتن روزه درجات این مئرض
نسبت به سئایر معالجئه هئاى
برقى ،خونى و استعمال دواها ،و
استعمال تخنيك هاى پيشرفته
یب جدیئد ،در وجئود انسئان
تقليل و تخفيف مى یابد.
درود و صلوات بی پایئان بئر
روح سردار كائنات كه قرن ها
قبل فرمودند :صومول تصحول
1

.مقدمه.

بدیهی است كه در قوانين و مقئررات
وضعی كنونی با فقه معاصر اسالمی بئا
تفاوت بسئيار كئم از دیئدگاه اسئالم
موجود كه قابل بيان اسئت .یعنئی در
فقه و اسناد حقوق بشر سئن تكليئف
تفاوت های وجود دارد لذا بنده اینجئا
سن تكليف تفاوت های شئرعی را بئا
حقوق بشری بررسی نموده با وضوح و
روشنی تبيين خواهد شد.
زیراتكليف شرعی بر سن بلوغ مبتنی
است و همه قوانين منوط بئه مكلفئين
است مگئر قئانون تخلفئات ایفئال و
بعضی قوانين مربوط به آنها لذا ایجاب
ميكند تا یفل تعریف شود تا جایگئاه
احكام مبتنی برآن مشخ شود.
طفل :یفل كسی است كه سئن  11را
تكميل نكرده مگر اینكه آثار بلوغ قبالً
در وی ظاهرگردد.
ایئئن تعریئئف شئئامل فتئئوای امئئام
ابوحنيفه /كه سئن 11و 11
را برای دختر و پسر سن بلوغ
تعيئئين نمودنئئد و فتئئوای
جمهئئور :امئئام مالئئك ،امئئام
شئئافعی ،امئئام احمئئد ،امئئام
محمد و یك روایئت از امئام
ابوحنيفه عليهم الرحمئه كئه
اكمال سن 15سئالگی بئرای
هردوی شان ميباشد :شئامل
اسئئت .علئئت مخالفئئت امئئام
علئيهم الرحمئه
 11اعظم بئا جمهئور
اینست كه بلئوغ در منئایق

سرد سير با گرم سئير فئرق دارد و امئام
نهایت عمومی را هم معتبر دانستند و اگئر
اینكه عالمات بلوغ قبل از 11و 11سئالگی
ظاهرشد ابدا مخالف نيسئتند كئه روایئت
موافق شان با سایر ائمه بيانگر اوست.
اساس سن بلوغ آیئه مباركئه  55سئوره
نئئور{وَإِذَا بَلَئئ َ الْأَیْفَئئالُ مِئئنكُمُ الْحُلُئئمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِئن قَئبْلِهِمْ
كَذَلِكَ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِئهِ وَاللَّئهُ عَلِئيم
حَكِيم ﴿ }﴾55می باشد كه ایفال محتلم را
( ابئن كثيئرج3ص  301و
حكم رجال داده اسئت
تفسير قریبی ج12ص،301آیات احكام صابونی ترجمه فارسئی

ج2ص232و علئئی سئئائس ج3ص{ )116حلئئم}را بئئه
احتالم تفسيرنموده اند.
و نيز احادیث آتی الذكر احئتالم را حئال
تكليف تعيين نموده است.
ن مث ذ عن جااا ا ای لع ناب قا ل عثثنای اناول لع
صهی لع هًب ونهم لّی لًّمن ر مرّی لن آخذ من کاا
لاعثًن عقرة ثنًب  ...و من کا ح ّم و ح ّمة دین الال.
اان لعاان ا ا ق ا ل ماار ها أای هاای عاان لعاای ط ّااب
ا اای لع تث ا ّی نااب عمثناای ثما ن ق ا ل لوم ا تااذکرلن
انااول لع صااهی لع هًااب ونااهم ق ا ل ارااا لّقهاام اان
ثفثة ن لّمجنون لّمههاو های قهاب حتای یفًاو و
اان لّن ا ئم حتاای یسااتًق و اان لّصااای حتاای یحااتهم
ق ل :صرق ق ل رلهی ن .
حدیث فوق به ارتباط زن مجنونه كه زنئا
شده بود و آنرا خدمت سئيدنا عمرفئاروق
آوردند و سئيدنا عمئر بعئد از كسئب
مشوره امر رجم دادند و حضئرت سئيدنا
علئئی از محئئل رجئئم ميگذشئئت گفئئت:
بازگردید و بعد خدمت اميرالمؤمنين آمده
گفت آیا ندانستی اینكه از سه شئخ  :از

دیوانه تا بعقل آید و از خواب تا بيئدار
شود و از یفل تئا احئتالم شئود قلئم
برداشته شده است پس این زنئرا چئه
شده است كه رجم می شئود؟ سئيدنا
علی گفت چيزی بروی نيست بعئداً
عمر فاروق گفت آنرا رها كنيد و رها
شئئد .و سئئيدنا عمرفئئاروق جهئئت
شكران تكبير گفت.
این قضيه را كتئب ذیئل هئم روایئت
كردند:
بخاری كتاب الحدود باب  22و كتئاب
الطالق بئاب  ،11دارقطنئی ج 3ص135
ح ،113بيهقی باب دفع الحئد ،11212
 11210و 11211وقئئت فرضئئيت صئئوم
 1031و غيره
این احادیث كه وقئت همئه تكئاليف
شرع را بيان ميدارد از فقيئه مجتهئد
سيدنا اميئر المئؤمنين علئی كئرم اهلل
وجهه و از سيدتنا فقيهه مجتهئده ،ام
المؤمنين عائشئه صئدیقهل روایئت
شده ،صراحتاً احتالم را معيار تكليف در
همه امور شرع انور معرفی نموده است.
بیان وقت احتالم و بلوغ

حرثن اًر لع عان ناثًر حارثن لعاو لنا مب قا ل
حرثنی اًرلع ق ل حرثنی ّ را ق ل حرثنی لعان
ماار ا اای لع تث ا ّی ن م ا لن انااول لع صااهی
لع هًب وناهم ر اب یاو لحار ولعان لاعاا َارة
ننة رهم یجوعّی ثم ر نی یو لّلنرو ولّ لعن
خمااس َ اارة ن اانب ر ج ا عّی قا ا ل ّاا را رق اارم
هی مر عن ار لّثزیز وهو خهًفة رحرثتب هاذل
لّحا ا ااریا رق ا ا ا ل لن ها ا ااذل ّحا ا اار عا ا ااًن لّص ا ا اهًر
ولّلاًروکت ااب لّ اای م ّ ااب لن یفر ااول ّم اان عها ا

خمس َرة.
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نتیجه گیری:

می بينيم كه سن 15سئالگی در زمئان
خالفئئت عمئئر بئئن عبئئد العزیئئز/
درسال 100هجری قمری فرمان و قئانون
بوده است.
بنا ً فقها به استناد احادیث فوق این
یور استدنل ميكنند:
 -1چه وقت انسان به حد بلئوغ مئی
رسد ؟
 -2عالمات ونشانه هئای سئن بلئوغ
چيست ؟
صاحب شرح المجله در ماده  516می
نویسد :ابتدا سئن بلئوغ در مئرد 12
سالگی و در زن  5سالگی اسئت و امئا
انتها سن بلوغ در زن ومرد  15سالگی
( 550سليم رستم باز شرح المجله)
ميباشد
در تنویرانبصار و درمختار آمده است
كه عالمات بال شئدن مئرد احئتالم،
احبال یعنی حاملئه دار سئاختن زن،
انزال می باشد ليكن اصل در این مورد
انزال است و اما عالمت بال شدن دختر
احتالم ،حيض (بيماری مئاهوار) ،حبئل
(حامله دار شدن) و اگر هيچ یك از این
عالمات در هر دو پيدا نشود پس صئبر
كرده شود تا اینكه هئر یئك از ایشئان
سن 15سالگی را مكمل كنند و به ایئن
قول فتوی داده ميشود چون عمر هئای
اهل این زمانه بحدكافی كوتاه است.
شارح درالمختار در شرح كلمه( و بئه
یفتی) می نویسد :این فتوی صئاحبين
{امام ابویوسف و امام محمئد}و یئك
روایت از امام اعظم صاحب است و سه
امام دیگر{ امام شافعی ،امام مالئك و
امام احمد بن حنبل عليهم الرحمئه} نيز به
(رد المحتار ج5
این فتوی موافقت نموده اند
ص ،260بحرالرائئئق ج 1ص ،153فئئت بئئاب العنایئئه ج4
ص ،414منتقی انبحر با دو شرح آن درالمنتقی و مجمئع
اننهر ج 4ص 60والفقه الحنفئی فئی ثوبئه الجدیئد ج3

ص )252ليكن در یك قول دیگر از امئام
اعظم /نقل شده اسئت كئه ایشئان
فرمئئوده انئئد كئئه در صئئورت فقئئدان

عالمات فوق الئذكر صبرشئود تئامرد 11
سال و دختر11سئال خئویش را تكميئل
كنند( .رد المحتار) امام ابویوسف و امام محمد
می فرمایند :زمانيكه پسر و دختر15ساله
خویش را تكميل كردند پس ایشان بئال
هستند و امام برهان انئمه برهئانی مئی
فرماید به همين قول فتوی داده ميشئود
ونسفی ميگوید كه به  15سئالگی فتئوی
بلوغ هردو داده می شود.
و صدرالشهيد اضئافه ميكنئد كئه اگئر
عالمت بلوغ مثل حيض احئتالم ،حاملئه
دارشدن ظاهر نشد پس صبر ميشئود تئا
اینكه پسئر و دختئر 15سئال خئویش را
تكيمل نمایند وبه همين قول فتئوی داده
ميشئئود و ابوالعبئئاس احمئئد ابئئن علئئی
البعلبكی درشرح خویش ميفرمایئد كئه
قول امام ابو یوسف و امام محمد كه یئك
قول از امام اعظئم /نيئز اسئت فتئوی
( التصحي والترجي )244 -243
برهمين قول است.
ليكن قول اول(15سال) راج اسئت چئون
تمام دليل هامویداین قول است ازآن جمله:
 .1درجنگ احد پيغمبر خدا حضرت عبد
اهلل بن عمرب را به خایر سن خورد
نپذیرفتند درحاليكه 14سال عمر داشئت
ویك سال بعئد در جنئگ خنئدق وی را
پذیرفتند چون  15سال خویش را تكميل
كرده بود.
 .2به خایر اینكه این عمرعئادت اغلئب
اهل زمانه ما و معلئوم اسئت كئه عئادت
نيزیكی از حجت های شرعی درجائيكئه
ن صری وجود نداشته باشد؛ ميباشد و
برهمين قول تصری كرده است( .شئمنی
رد المحتار.260/5
و غيره)
در ماده  42شئرح المجلئه آمئده اسئت
(لّثارة ّهه ّب لَّ ئا ّّهن دا یعنی یك چيئز
اغلب و منتشرشده مورد اعتبار است نئه
یك چيز نادر و از شئروط آن اغلبيئت و
اتفاقی مورد اعتبار است بنا ً فقهئا سئن
بلوغ را  15قرار داده اند چون در این سن
اوند ها بطور اغلبيت بال ميشئوند و امئا
كسی كه از این قاعده و قانون تجاوز ميكند
یك چيز نادر و كم پنداشته شده می باشد.
حكم كردن و فتوی صادر نمودن به قول
مرجئئوح جهئئل و از بئئين بئئردن اجمئئاع
ميباشد(تنویر) و مذهب احناف مانع فتئوی

به قول مرجوح است بخایر اینكئه قئول
مرجئئوح منسئئوخ اسئئت .رد المحتئئار 115/1و
درجای دیگر ازاین كتب آمده است :بلكه
پيروی ازترجيحات درهرواقعه بانی مفتی
التصحي والترجي و تنویر و در المختار 16
نزم است.
 #خالصه بحئث :اجمئاع فقهئا امئت
اسالمی بر این است كه سن بلوغ تمئام
 15سال ميباشد و سئن  11-11نئادر و
خيلی كم می باشد و اما سن  15احادیث
صحيحه و عادت غالبی تمام بشئریت و
مفتی به فقه حنفی و قول همه مجتهين
مذاهب و اهل ترجي شان ميباشد.
و برای اینكه فتوای دیگئر امئام ائمئ
الفقها {سن}11-11نادر را هم با فتوای
جمهور كه به آن هم امام ابو حنيفئه/
موافقه دارند جمع نمئوده و در نتيجئه،
قایبه ایفال را در قانون شئامل نمئوده
باشيم ،یفل را اینطور تعریف می كنيم:
یفل كسی است كه سن 11را تكميئل
نكرده مگر اینكه آثار بلوغ قئبالً در وی
ظاهرگردد.
ایئئن تعریئئف شئئامل فتئئوی امئئام
ابوحنيفه /كئه سئن 11و 11را بئرای
دختر و پسرسال بلوغ تعيين نمودنئد و
فتوی جمهور :امام مالك ،امام شئافعی،
امام احمد ،امام ابویوسف و امام محمد و
علئيهم الرحمئه
یك روایت از امام ابوحنيفئه
كه بلوغ اكمال سئن 15سئالگی بئرای
هردوی شان ميباشد؛ شامل است.
كه در این صورت عادت اغلبی و نسئبی
قليل هر دو در تعریف گنجانيده شئده و
اقليت نسبی را هم شامل می باشد و باید
قانون جامعيت و شموليت داشته باشد.
علئئت مخالفئئت امئئام اعظئئم بئئا
جمهور عليهم الرحمه اینست كئه
بلوغ در منایق سرد سئير بئاگرم
سير فرق دارد زیرا ایفال منئایق
سرد سير دیرتر به بلوغ می رسند
و امام نهایت عمومی را هم معتبئر
دانستند و اگر اینكه عالمات بلوغ
قبل از11و11سالگی ظاهرشود كه
مئی شئئود امئئام اعظئئم /ابئئداً
مخالف نبوده و روایت دیگر{ سن
15سالگی }ایشان كه با سایر ائمه
11
موافق اند بيانگر اوست.

انسان های عاقل وخردمنئد ،كسئانی
اندكئئه همئئواره بخئئایر حفئئظ كرامئئت
انسانی وعزت نفس درهر برهه از زمئان
دست به كار وفعاليت شده وجهت امرار
حيات سعادتمند وبا افتخئار تئو م بئا
عمران وبازسازی ميهن عزیئز خئویش
سعی مبئذول داشئته وباكئار وتئال
شباروزی در سدد آینده درخشان ،پئر
رونئئق وكشئئورمرفه وخودكفئئا مئئی
اندیشند.
بدون اغراق ومبالغه افغانستان ،ازیك
سو باداشتن آب هئای جئاری وفئراوان
همانندكاریزها ،جویبارها ،دریاچئه هئا،
آبشارهاودریاهای خروشئان و سرشئار،
افزون برآن نزول باران رحمئت الهئی و
بار برف های پی هم و ازسوی دیگئر
باداشتن كوه های پربئرف و چشئمه زار
ها ،زمين های زراعتی ،دشت و صحرا ،و
تپه های حاصل خيز و پرمنفعت و مردم
زحمتكش و زراعت پيشئه مئی
تواندمایحتاج ملئت خئویش را
تهيئئه و از واردات كشئئورهای
بيگانه مسئتغنی و در راسئتای
خودكفایی خویشتن گئام هئای
متين و مثبتی را بردارد.
دهاقين محتئرم و زمينئداران
عزیز ميهن مئا بایسئت از ایئن
نعمات فوق الذكرالهی با كشئت
وزرع زمين هئای للمئی وآبئی،
12
صحرا ،تپه و سئرزمين خئویش

رابا غرس نهال های مثمر و غيرمثمئر و
سهم فعاننئه در سرسئبزی ،شئادابی و
زیبای محيط زیست در تهيه و تئدارک
مواد ارتزاقی هموینئان خئویش حتئی
المقدور سعی و كوشش به خرچ داده به
كمك و همكئاری یكئدیگرهيچ گوشئ
زمين ،دشت ،كوه و صئحرا و تپئه هئای
كشئئور را بئئدون كشئئت و زرع بئئاقی
نگذاشته و در خودكفایی ملت و كشئور
بكوشند.
خداوند قدوس ونیزال در این راسئتا
مئئی فرمایئئد :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭼ
الملك)1( 15 :

یعنی " :اهلل آن ذاتی است كه زمين را
رام گردانيده(در اختيار) شما قئرار داده
است ،در ایراف و جوانب آن راه برویئد،
واز روزی خدا داد(داشته هئای زمئين)
بخورید ،و بسوی آن ذات است بازگشت
شما".
آری
حضئئرت عالمئئه مفتئئی محمدشئئفيع
عثمئئانی دیوبنئئدی :در ذیئئل بئئه
تفسيرآیه كریمه چنئين مئی نگئارد" :
ذليل به معنی منقاد ومطيع اسئت ،وبئه
آن حيوان ذلول گفته مئی شئودكه بئه
هنگام سوار شدن بئرآن ،سئرباز نزنئد،
"مناكب" جمع منكب است كه به دو
گفته می شود ،ودو هيچ حيوانی جای
سوار بودن برآن نيست ،بلكئه بركمئر و

سينه ی آن باید سوار شد ،پس حيوانی
كه بتوان بر دوشش سئوار شئد بسئيار
مطيع ،منقاد ومسئخر مئی باشئد ،لئذا
فرمئئود :زمئئين را چنئئان بئئرای شئئما
مسخرگردانيدیم كه شئما مئی توانيئد،
بردوشش بان روید ،وخداوند tچنان
به زمين قوام داده است كه نه ماننئدآب
سيال و روان است ،ونئه ماننئدگل ونی
فرو رونده می باشئد ،زیئرا اگئر زمئين
چنين می بود ،سكونت درآن غيرممكن
می شد ،ونيز زمين را مانندآهن وسنگ
سخت ومستحكم نيافریده است ،چراكه
در چنين صورتی رویيدن درخئت وزرع
درآن ،ممتنع می بود ،و كندن چاه ونهر
در آن ممكن نمی بود وامكان نداشت كه
آپارتمان های بلند ،برافراشته شود ،وبئا
چنين قوامی آن را ساكن ساخته اسئت
كه ساختمان ها بتوانند در آن پا بر جئا
بمانند ،و راه روندگان در آن سر نخورند.
در مئئئورد قولئئئه :ﭽﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲﭼ نخست به سئير و سئياحت در
ایراف زمين هدایت نمود ،سپس فرمود:
از رزق خدا دادی بخورید ،می تواند بئه
این مطلب اشاره داشه باشدكه رزق خدا
شامل مسافرت های تجاری ،صئادرات و
واردات ميشود ،و در بئاره قولئه ﭽﭱ
ﭲﭼ نشان داد كه اجازه دارید فواید
خوراكی و نوشيدنی ،سكونت و اقامت را
از زمين به دست بياورید ،ولی از مرگ و
آخئئرت غافئئل نباشئئيدكه سئئرانجام

( )2

بازگشت همه به سوی اوست.
شي محمد علی الصابونی خدمتگذار
قرآن و سنت در ذیل تفسير ایئن آیئه
كریمه می نگئارد :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭼ خداونئئد متعئئال ذاتئئی
است كئه زمئين را بئرای شئما رام و
مسخر گردانيئدهﭽﭪ ﭫ ﭬﭼ در
( )3
ایراف و جوانب آن راه بروید.
ابن كثير :در معنی این آیه كریمئه
می نویسئد " :در ایئراف زمئين بئه
گرد و سياحت بپردازیئد و بخئایر
تجئئارت و كسئئب و كئئار در ایئئراف و
( )4
نواحی آن آمد و شد بكنيد".
عالمه آلوسی مای گویاد " :بيشئتر از
سود بردن و بهره جسئتن تعبيئر بئه
خوردن می شود ،چرا كه مهئم و عئام
است .این آیه دنلئت بئدان دارد كئه
بایستی انسان اسباب را به كار بنئدد و
كارگيری اسباب منافی با توكل نيست.
سيدنا عمرفاروقرضی اهلل تعالی عنه از كنار
گروهی گذشت و فرمود " :شئما كئی
هستيد؟ گفتند :ماكسانی هستيم كئه
بئئه اهلل tتوكئئل داریئئم .سئئيدنا
عمرفئئاروقرضئئی اهلل تعئئالی عنئئه در جئئواب
ایشئئان فرمئئود :نئئه ،شئئما متئئوكلين
نيستيد بلكه مفئت خئوار و بئاردو
جامعه هستيد .و متوكل آنست كه دانه
را در بطن زمئين زرع كنئد ،ورشئد و
()5
نموی آن را به اهلل tبسپارد.
توضاای  :كئئم و زیئئادی رزق و روزی
هركس به دست خداوندمتعال اسئت،
خداوند tروزی هر كس را بخواهئد
وسئئيع ،و روزی هئئركس را بخواهئئد
محدود می سازد .اما این سخن بئه آن
معنی نيست كه بعضی از كوته فكران و
جاهالن پنداشته اند كه باید دسئت از
فعاليت و كوشش كشيد و در گوشه ای
نشسئئت تئئا آنچئئه مقئئدر و مكتئئوب
خداوندی است برساند .ایئن افئراد از
دونكته غافل اند:
یکی اینکه :خواسئتن ومشئيت الهئی
واراده ی خداوندی كه درآیات بئه آن

اشاره شده است ،یك مسوله ی دلخئواه و
بی حساب و كتاب نيست ،بلكه مشئيت و
خواست خداوند از حكمت او جدا نيست و
هميشئئئه روی حسئئئاب لياقئئئت هئئئا و
شایستگيها است.
عالوه از این ،این مسوله به معنئی نفئی
عالم اسباب نمی باشد ،چراكه عالم اسباب
نيئئز خواسئئت خداونئئدمتعال و مشئئيت
تكئئوینی خئئدا اسئئت .از ایئئن رو اراده ی
خداوندمتعال در زمينه ی وسعت و تنگئی
روزی ،مشروط به شرایطی اسئت كئه بئر
زندگی انسانها حكمفرما است ،وتالشئها و
كوششئئها ،واخالصئئها و فئئداكاری هئئا ،و
برعكس سستی وتنبلی ،وبخئل وآلئودگی
نيتها ،نقش تعيين كننده ای درآن دارد .به
همين خایر خداوند tانسان را در گئرو
سئئعی وكوشئئش وتئئال وفعاليئئت خئئود
شمرده وبهره ی او را از زندگی بئه ميئزان
سعی وتال می داند.
باید دانست كه خداونئد دوسئنت دارد:
یكی سنت رزق وروزی رسانی ،و دیگئری
سئئنت اجئئرای امئئور از یریئئق اسئئباب و
وسایل ،بنابر این رسيدن بئه رزق و روزی،
منافات باقانون تال انسئانها در بدسئت
آوردن روزی ندارد ،چرا كه خداونئدمتعال
همانطوركه مسببات را مكتئوب فرمئوده،
اسباب را هم مكتوب ومقرر داشته است ،و
همانطور كه نتایج امور را مقئدر فرمئوده،
مقدمات آنها را نيز مقدر فرمئوده و ثبئت
نموده است .وبه كارگيری اسباب و وسایل
با مكتئوب ازلئی خداونئدمتعال منافئاتی
ندارد ،بلكه اسباب و وسایل نيز ازجمله ی
مقدرات به حسئاب مئی آینئد ،بنئابراین
ایمان به قضا وقدر الهی در بئاره ی رزق و
روزی ،به هيچ وجه با كار و تال وسعی و
كوشش درجهت دستيابی به مصال و رفع
مفاسد ،منافات نئدارد و نبایئد اشئخاص
تنبئئل و بيكئئار ،بارسئئنگين مشئئكالت و
اشتباهات و فقيری و تنگدستی خود را بر
دو مكتوب ازلی خداوندمتعال پيرامئون
رزق و روزی بنهندكه چنين كاری دليل بر
ناتوانی و فرار از مسؤليت است.

برخی از افراد سسئت و بئی حئال و
تنبل و بيكار و عایل و بایل ،به اتكئا
تعبيراتی همانند این آیه كئهﭽﭒ ﭓ
هود)6( 6 :
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ
یعنی " :هيچ جنبنئده ای در زمئين
نيست مگئر اینكئه روزی او بئر خئدا
است " .فكرمی كنند لزومی نداردكئه
انسان برای تهيه ی معا زیاد تئال
كند ،چرا كه روزی مقدر است و به هر
حال به انسان می رسد و هئيچ دهئان
بازی بدون روزی نمی ماند
ولی باید این افراد نئادان و جاهئل و
بی خرد و تنبل بدانند كه رزق و روزی
هركس مقدر و ثابت است ،ولی درعين
حال مشروط به تال و كوشش و كئار
و فعاليت می باشد و هرگاه این شئرط
حاصل نشئود ،مشئروط نيئز از ميئان
()1
خواهدرفت.
مسلماً كار و تئال از نظئر اسئالم،
برهمه كسانی كه توانایی آن را دارنئد
واجب است ،و به هئيچ وجئه انسئان
مسلمانی حق ندارد به بهانئ فراغئت
پيدا نمودن برای عبادت ویاتوكئل بئه
خداوند قدوس ونیزال ،كئار و تئال
اقتصئئادی را تئئرک نمایئئد ،بخصئئوص
دهاقين ،زمينداران ،باغئدران وسئایر
مردم زراعت پيشه ما ،زیرا قرار نيست
از آسمان آرد وگنئدم ،جئو وجئواری،
انگور وميوه جئات حتئی پئول ویئال
ببارد ،همين گونه هيچ كس حق ندارد
به اتكا بئه كمئك ویئاری دیگئران-
درحالی كه خود توانایی و مجال
كار را دارد -كار وتال را كنئار
بگئئذارد ،زیئئرا پيئئامبر گرامئئی
اسالم در این رابطه می فرماید:
(لًّر لّثهً خًار مان لًّار لّسافهی ولعارأ
عماان تثااول وخًاار لّصاارقة م ا ک ا ن اان
ظ ر غنی ومن یستثفف یثفب لع ومن
()1
یستهن یهنب لع
یعنی " :دست بان بهتراست از
دست پائين .ونفقه را از شخصی
13
شروع كن كه نفقه وسرپرسئتی

او بدو تواست .وبهترین صئدقه آن
است كه بعد از دارائی باشد وكسئيكه
عفت وپاكی بجویئد خداونئد tاو را
عفيف وپئاک مئی گردانئد وكسئيكه
اسئئتغنا كنئئد ،خداونئئد متعئئال او را
مستغنی می گرداند".
مقصد از دسئت بئان دسئت صئدقه
دهنده و نفقه كننده است .و مقصئد از
دسئئت پئئائين دسئئت گيرنئئده اسئئت
ومقصد از اسئتعفاف آن اسئت كئه از
سوال كردن وصدقه گئرفتن اجتنئاب
وخود داری كند.
افزون برآن مقصئد ایئن اسئت كئه
بلندترین دستها ،دست نفقئه كننئده
است وسپس دست كسيكه ازگئرفتن
وسئئوال اجتنئئاب ميكنئئد وبعئئد از آن
دستی كئه بئدون سئوال ،اگرچيئزی
برایش داده شود مئی گيئرد؛ وپسئت
ترین دستها دستی است كه سوال می
( )5
كند و می گيرد.
همچنان اسالم با چشم احترام به كار
وتال اقتصادی نگاه می كند ،گئاهی
آن را جزو عبادات وگاهی آن را نئوعی
جهاد در راه خداوند به شمار می آورد،
به شریی كه قصد ونيت نيك داشئته
باشد ،بئا صئداقت ودرسئتكاری آن را
انجام بدهد.
همواره رسول اهلل مردم را بئه كئار و
فعاليت تشویق و ترغيب و از تگئدی،
سؤال و دست دراز كئردن بئه سئوی
دیگران شدیداً بازداشته ومنع فرموده
است ( :ألن یأخذ أحرکم أحاهاب ثام
یااأتی لّجاااا رًااأتی عحزمااة ماان حطااب
هاای ظ اار رًاًث ا رًل ااف لع ع ا ا
وج ااب خًاار ّااب ماان أن یسااأل لّن ا
()10
أ طو أو منثو
یعنی " :به خدا قسم اگر یكی
از شما ریسمانش را برداشئته و
بئئه كئئوه رفتئئه و بئئاهمين
ریسمانش پشتاره ای از هيزم را
 14بر پشت خود نهئاده و آورده و
بفرو برسئاند ،اهلل tبواسئطه

همين كار  ،آن شخ را عزت ووقار مئی
بخشد ،واین كار بسياربهتر اسئت بئرایش
ازتگدی و سوال از مردم كه آیا آنان بئه او
چيزی كمك بكنند و یاخير".
همچنان نبی مكرم اسالم ميفرماید:
( ألن یحتطااب أحاارکم حزمااة هاای ظ اار خًاار ّااب
()11
من أن یسأل أحرل رًثطًب أو یمنثب
یعنی " :به خدا قسم است اگر یكئی از
شما دسئته پشئتارویا پشئتاره هيئزم را
چيده و برپشت ا بياورد ،برایش بهتئر
است از اینكه سوال كند كه آیئا بئرای او
چيزی ميدهند یا منع ميكنند".
هكذا ميفرمایئد ( :کا ن دلود هًاب لّساف ّ
()12
یأکا يّ من ما یر
عليئه الصئال
یعنی " :حضرت نبی اهلل داؤد
والسالم چنان بودند ،بجز از عملكرد دسئت
خود نمی خوردند".
حضرت داؤد؛ پيش آهنگری داشت
كئئه خداونئئدمتعال آهئئن را در دسئئت او
مانند مئوم نئرم مئی كئرد ودر پهلئوی
پيغمبری مقام پادشاهی را هم داشت وبئا
آن هم از ثمره ومحصول دست خود نئان
می خورد وبه حساب دیگران زندگی نمی
كرد.
هكئئذا ميفرمایئئد( :کا ن عکریا هًااب لّسااف
()13
ّج الال
یعنی" :حضرت نبی اهلل زكریا؛ نجار
بود".
كسب و كارمروت و شخصيت انسئان را
بلند می برد ،نه اینكه آن را پائين بيئاورد
یوریكه بعضی از مردم در این فكراند واز
كاركردن خود داری ميكننئد و از حئدیث
معلوم می شود كه نجاری پيش محتئرم و
آبرومنئئدی اسئئت كئئه پيئئامبران بئئه آن
مشغوليت داشئتند و ایئن حئدیث دليئل
فضيلت حضرت زكریا؛ است كه پيشئه
ور و صنعتگر بود.
هكذا می فرمایئد( :ما أکاا أحار طث ما ال قا
خً ارلالمن أن یأکااا ماان مااا یاار وأن ّااای لع دلود
()14
هًب لّسف ک ن یأکا من ما یر
یعنی " :هيچ كسی هيچ یعامی بهتررا از
عملكرد دست خود نخورده اسئت و یقينئاً

پيامبر خدا حضرت داؤد؛ بود كئه از
مزد دست خود تغذیه می نمود".
این حئدیث و حئدیث پيشئتردليل
فضيلت حضئرت داؤد؛ اسئت كئه
بدست های مبارک خود كار مئی كئرد
وخود را بار دو دیگران نمی ساخت.
این احادیث هم دليل روشئن وچئراغ
هدایت برای امت حضرت بهترین عالم
سيدنا محمد مصطفی است كه بایئد
ایشان ازخصلت ویرز زندگی پيغمران
پيروی ومتابعت نمایند.
علئيهم الصئال
بنا ً درصورتی كه انبيئا
والسئالم هركدام به سهم خویش حرفئه
های خاص داشتند با اجئرا وانجئام آن
امرارمعيشت نمئوده واز مئزد دسئت
خویش تغذیه می نمودند ،پس من وتو
به كدام دنیل شرعی از انجئام كئار و
فعاليت مشروع خئود داری نمئوده و
دست زیر انشه نشسته و منتظر كمك
و یا واردات كشور های بيگانه باشئيم،
بلكه چون شيرباید شكار كرد وشئير
گونه باید زیست.
پس ای دهاقين گرامی ،كسب كئاران
عزیز و سایر برادران مئؤمن و متئدین
افغان برخيزید با كشت وكار در زمين
های زراعتی و حاصئل خيزخئویش و
غرس چند اصله نهال در سرسئبزی و
شادابی محيط زیست تئو م بئا خئود
كفایی درتمام عرصه هئا بئویده مئواد
ارتزاقی و مایحتئاج هموینئان عزیئز
خویش بكوشئيد و خایرنشئان بایئد
ساخت كه فرق نمی كندكه آن كار بئه
اموركشئئاورزی ،نجئئاری ،گئئل كئئاری،
خيئئئایی ،صئئئنعتی ،تجئئئاری یئئئا
دیگرمشئئاغل وحرفئئه هئئای كوچئئك
وبزرگ مربوط شود .بلكئه كئار كئاری
سئئاده وعئئادی باشئئدیاكاری سئئخت
ویاقت فرسا ،در آمئد فراوانئی از ورا
آن كسب شود ،یا درآمد متوسئط یئا
اندكی باک ندارد ،بایست كار كرد ،كار
بهرحئئال مئئن وتئئو وهرهمئئوین بئئا
احساس برهمين اساس معتقئدیم كئه

عنصر و ركن مهمتئر واساسئی تئر در
روندخود كفایی ،كشت وكار است .این
كشئئت ،كئئار و فعاليئئت خسئئتگی
ناپذیراست كئه خيئر و نعمئت هئای
فراوانی ببار آوده ومورد بهره بئرداری
قرار می دهد ومن وتو می تئوانيم بئه
آسانی منافع ونتایج مطلئوبی را از آن
بدست بياوریم ،در صورت كار و تال
دانشئئئمندان عقيئئئده برآنندكئئئه
كاروتال ميوه درخئت دانشئند ودر
ميراث فكری داریم كئه :علئم بئدون
عمل ،مانند درخت بئدون ثمریئا ابئر
بدون بئاران اسئت .همچنئين عمئل،
دست آورد ایمان صحي اسئت .زیئرا
ایمئئان بئئدون عمئئل ایمئئان نيسئئت و
اعتباری ندارد.
عمل وتال مطلوب به معنئی بكئار
گيری آگاهانه هم استعداد ها درجهئت
تحقق مقاصد واهداف شریعت در ارتباط
با انسان در روی كرۀ زمين است.
این مقاصد و اهئداف همچنئان كئه
قئئرآن بئئه آنهئئا اشئئاره مئئی نمایئئد
درچهئئارچوب سئئه موضئئوع معئئين
گردیده وامام راغب اصفهانی دركتاب(
لّذایثة يّی مل ا لَّریثة به آنهئا اشئاره
نموده است:
 -1عبااادت :خداونئئد متعئئال مئئی
فرمایئئئئد :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
الذاریات)15( 56 :
ﭸﭼ
یعنی " :جئن وانسئان را جئز بئرای
عبادت نيافریده ام ".
 -2خالفت :در ایئن رابطئه خداونئد
متعال می فرماید :ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
البقرۀ30 :
ﭙﭼ
یعنی " :من در زمئين جانشئينی را
قرار می دهم ".
 -3عمارت :در مورد سازندگی و آباد
سازی همچنان كه خداونئدمتعال مئی
فرمایئئئد :ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
هود61 :
ﰀﭼ
یعنی " :او از زمين شما را پدید آورد
و آبادسازی و سازندگيش را بئه شئما

سپرد".
ایئئن سئئه موضئئوع و محئئور در ارتبئئاط
تنگاتنگ با هم قرار دارند و نزم یكدیگر
اند ،زیرا كار عمارت و آباد نمودن چنانچئه
همراه بئا قصئد و نيئت باشئد ،بخشئی از
عبادت به حساب می آید و بخشئی از ادای
مسؤليت خالفت بشمار می رود و عبادت به
معنئئی عئئام و فراگيئئر شئئامل خالفئئت و
عمارت نيز می گردد ،زیرا بئدون عبئادت و
عمارت ،خالفتی تحقق نخواهد یافت.
كار اقتصادی با توجه به همئه بخشئها و
زمينه های گوناگونش چنانچه با نيت نيكو
و با روشی علمی و درست انجئام پئذیرد و
حدود خداوند در آنها مئورد توجئه قئرار
گيئئرد ،از بهتئئرین و زیبئئاترین اسئئباب
نزدیكی به خداوند به حساب می آیئد .بئه
ویده كار های توليدی ماننئد :كشئاورزی و
صنعت و معدن و ...اما رسول خئدا آنهئا را
توجيه فرمودكه هرگونئه كئار و حرفئه ای
هرچندكم و بی ارز هم باشد ،از دسئت
دراز نمودن و درخواست كمك از دیگئران
بسيار بهتر و محترمانه تر است.
در ارتباط باتشئویق مسئلمانان بئه كئار
كشاورزی و باغداری مئی فرمایئد( :ما مان
مساهم یهار غرنا ال يّ کا ن ما أکاا مناب ّاب صاارقة و
م ن اارو من ااب ّ ااب ص اارقة و ّ ی اارعأ أح اار يّ کا ا ن ّ ااب
صارقة رواه مسلم و رای اولیاة ّاب (راف یهار لّمساهم
غرن ال رًأکا منب يّسا ن وّ دلعاة وّ طًار يّ کا ن
ّاب صارقة يّای یاو لّقً ماة و رای اولیاة ّابّ ( :یهار
مسهم غرن ال و ّ یازاع عا ا رًأکاا مناب لّسا ن و ّ
()16
دلعة و ّ ه ء لّ ک ّ ّب صرقة
یعنی " :هيچ مسلمانی نيست كه چيئزی
را در زمئئين غئئرس كنئئد ،مگئئر اینكئئه
هرچيزیكه از آن خئورده ميشئود ،بئرای
شخ غرس كننده صدقه است وهرچيزی
كه از آن دزدی شود هم بئرای وی صئدقه
است وهيچ كس از آن چيزی را كم نميكند
مگر اینكه برای آن كس صدقه حساب می
شود .و در روایت دیگر مسلم اینطور اسئت
كه مسلمان نهالی غرس نميكند و نه زراعتی
را كشت می كندكه از آن انسان ،حيوان و یا
كدام چيزی دیگری بخورد مگئر اینكئه آن

چيز خورده شده برای وی صدقه است.
ایئن هئم یكئی از جلمئه زیبئئاترین
سخنان رسول اهلل در مورد ارز كار و
غرس نهال است كه فرمئوده ..... ( :ين
ق م ا ا لّس ا ا ة ور ا ا یا اار أحا ااركم رسا ااًهة را ااِن
لن ا ا ا ااتط ع أّ تق ا ا ا ااو لّسا ا ا ا ا ة حت ا ا ا ااع یهرنا ا ا ا ا
رهًهرن .
یعنی " :هرگاه زمان قيامت فرا رسيد
و در آن لحظئئه نهئئالی را در دسئئت
داشتيد و فرصت داشتيد كئه آن را در
زمئئين بكاریئئد ،ایئئن كئئار را انجئئام
بدهيد".
این فرموده های رسئول اهلل نشئانگر
آن است كئه :ذاتئاً كئار وتئال امئر
مطلوب و مفيد است ونزم است انسان
تا اخرین ثانيه هئای زنئدگی بئر روی
زمين از كار وتال دست بردارنشود.
كارعبادت ومایه قربت خداوند است.
چئئه مئئردم از ثمئئرات آن بهئئره منئئد
گردندیاخير .چنانچئه مسئلمانان بئه
اهميت این رهنمئود هئا آگئاهی مئی
یافتند وتوجه كافی می نمودند ،خير و
بركات آسمانها وزمين بر آنان باریئدن
می گرفت و دور و برشئان را نعمئت و
خيرات فرامی گرفت.
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له ېرو خدهو اورم ي ا م ی یاواز ،کواب ی ي شر ح به يې نژ خ را ق.
آخاار ،محماام ،اار ات وااه کااان ړی او یااواز،
ر ماه مساامله و ااه خدهااو وااه کدهااه ااا یااا
ااوخ ااي و ااه مس اامله ک ااي هللا ا ااایژ ل ااه آيجون ااو
محما اام ا ا ا م وې مب ا ا ګدا ااق .وی غا ااه
ت کي و و.،
و ن ا ا اااو ،ا ووښا ا ا ا نه و ا ا ااما ا ا ااو ،ا ا ااي ن ا ا ااورو
ومااه ووښا نه ااي لجااه يااې کااواب ااوی و ااه
وې مب انا ااو‡ ا ااوم پا ااه وې ا ااام خدها ااو وا ااه
ااي ورکد ااه یا ا ا ا ا م ی ن ااو وی ااي ی ااق
ا
ر وی؟ آیا و وی نامسدمانه و ؟
و ا ااه وما اامخ خ ا اااطر لج ا ااه ا خب ا ا پېړو ا ااي ی ا ااي وم ا اار ې ا اار، ،؟ ویا ا ااي کانون ا ااه و ا ااه ن ا ااورو
ا ا م پااه وااه و ا ېااږ،؟ او لااه ومااه وخجااه نومونا ااو یا ااا و،؟ ویا ااي پا ااو کا اااک ا ااو  ،ګدا ااق
پو ن راني او پو ب په؟ ویي يې وه ليظاي
وی ی؟
و
،
ا ا م و ااه ل اات ک ااي س ااد مېملو و ااه ما ا او مانا ااو و هللا لا ااه غا ااه صا اار ح اها اای وا اار
ی او هللا ی ا وااه کهااه ا ا م و ا ېااږ،
م اخج فونه رو ړ، ،؟
غااه ووښ ا نه ا ا ق کااواب ااوخ ااي یااا و
ا ا ااي وا ا ااه خ کا ا ااي و ا ا ااه هللا اا ا ااایژ وا ا ااه ش ا ا ا ړ
ي ویو ا يې لار ،لكاه ا آیات اي لو اخج فا وه ا و ه نه  ،را منر وه و،
سد مي
لألّث ٧٥ :
ی
ي ی ی واضا او ناه وو بد اي یا واه
وايي ﭽﯕ ﯖﯗﯘﭼ
ماو واه خ امار او ،یاو اي هللا رب ای و ااووي ورو ااه را ر ااېمو اار ي ااې و ااه مهجدي ااو
نومون ا ا ااو ګونمون ا ا ااه او ی ا ا ااي ا ا ااوی ،ا ا ااړ ،او ل ا ا ااه
الاا ک وه سد ی و.
وه اصط کي ا م و ه ی ی اي هللا وووې اامو ورو ااجه ي ااې اخ ااج ر و ااه وی و ااه
ا ااایژ وا اار خ د ااو وې مب ان ااو ن اااز ااړی ی .هللا خ دو کي یو ور ب بر ق غوښاج وو وار پاو وار
لااه یا وااه نامااه یااو پااه خدااو واار کاااک را ټااو
اایژ و یي
ااړ ،او ی ا ل ااه نام ااه ن اااوی ګ ااه وورو ااه ااړ،
ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ لهااه زمااو وااه مااصاار ور کااي ااي ک نااو ګوناامونو
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ او لااو وااه ی ااو او ب ا نامااه غ ا ق كارونااه و ااړ .
ﮏ ﮐﮑﮒﮓﭼآل مرلن ٥٣ :وه خ ای ورة ا ا ة  ۶۱ – ۶۱وګور .
وهوان ااو امجون ااو منحرف ن ااو و ااه خ و اای س اانه
بااې ااهه ااي یا هللا وااه
اهاای کااي ا ا م ی او او ا جااابو ونهااړ ااي یااواز ،يااې خ دااه لااه ی ا اار مهالياات
اام او و ړ بد اي وې مب اناو واه و داه ياې وای لاو و اړ
اخ ااج ر خ ااو و ااه خ د ااو ک ااي
ا ا ااي و ا ا ااوی وا ا اای ور غا ا ااه ر رواک و ا ا ااي ما ا ااو
وېر ،وه و ه و ه ورو جه وو ي
وربان اام ،رواک ی ااو .ق اارآک اار ی ي ااې و ااه ر ک ااي ورو ااه
لدای ياې وربانام ،راغاژ او پاو اي
هللا وااه آیجونااو کااافر ا ق نااو یډ نااا ااي وايي ﭽﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
هللا ېر رر اساب وون ی.
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
لجه یو ا مسمله ب اک وخ اي
لّاقرة٥٠٤ :
هللا وه اهی کي ی یواز ،ا م ی .ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ
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او ااه وا ااو ا وایا اات ااي اب اراو ی
و ا اای و ا ااه خ ای ی ا ااوخ ووښ ا ااج ق

ا ا اامالل اق ا اان یاډ ا ااوب او ا ا اارا یي
قب د ا ااو وې مب ا ا اک و ی ا اااک یا ااا ن ا ااران اک و ؟
ووایا ااه آیا ااا وا ا ااو ښا ااه وا ااووېږئ ا ااه هللا ښا ااه
و ا ااووېږ ،ا ااي و ا ا ااوی ي ا ااې مس ا اادماک مار ا ااي
ړ ،؟ او ورو ه چا پاو ېار غاا تاالی ی
اي اهللا ډاوا ور ار اجه ااوم ،و اه ااړ،
او هللا جا و له ړنو ډه ناخب نه ی.
غااه آیاات ښاادق ااي اوا جااابو منحرف نااو
وڅااي ااوی ااي وهااواني وې مبا اک واای خ ا وااه
پېر و یاک یا ن ران اک وښدق .خو اډ ډات
ا ا ا ق ن ااه ی بد ااي وې مب ان ااو‡ اص اایي
امج ا اااک وا اای مسا اادماناک وو و ا ااه ا ااا وګراک
ااي مو ا ؛ وااه ویاناام ،يااې واااز ایماااک
راوی او فرل ا ااوک ورل ا ااو ګ ا ااو پنئن ا ااه ورو ا ااه
و ا ااړ و ا ااوی وا اای ا ا ا ق لا ااا و ا ااړ ﭽﮊ
لأل رلف٥٣٠ :
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ
اخ زمو ربه ماو واه ېار صاب را اړ
او مسدماناک مو وفا ړ .
او ا ا جا ااابو صا ااا ن ک خدا ااو ا ااي قا اارآک
ر ی زمانې وه را ر ېمیي و وی وی و یي ي
م ااو ق اارآک و اار راوا ا مه ااي و اای مس اادماناک
وو و ا ا ا ا ااه خ ای هللا ا ا ا ا ا ااایژ و ی ا ا ا ا ااي ﭽﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭢﭣ
ﭤ ﭥﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰ ﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ
لّقصع١٠ - ١٣ :
ﭽﭼ
و ااه خدااو ااي واار خ مهااه م ااي
جاااب ور ااړی وااه خ ق ارآک ایماااک لاار﴾52﴿ ،
او کدااه ااي ق ارآک واار ولو ااج ا ق وا ااي مااو
وااه خ قارآک ایماااک راویی ی ا یډ نااا زمااو
رب ل ااور ،اا ا ی م ااو یډ ن ااا خ و اار
مه ا ااه و ا اای مس ا ادماناک وو﴿ ﴾53خ خدهوو ا ااه

و کده خ ا ار ور او ېاږ ،واه خ و اه
ي وی صب ړی او بام ،واه ن ا فا او،
او و ا ااه ما ااا ډا ااه ا ااي ما ااا ور ا ااړ ،نيډا ااه
ل ښت و.،
لج ااه اوا ا ج ااابو ص ااا ن نو و ااه ص ااراات
و یا ا ااي ما ا ااونږ قا ا اارآک وا ا اار راو ا ا ا مه ا ا ااي وا ا اای
مسدماناک وو.
لا ااه اول ا ااه وا اار ورو ا اااق وې مب ا ا ټول ا ااو ی ا ا
ا م ی هللا اایژ و یي  ،ﭽﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
لَّواى٥٠ - ٥٢ :
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ
وا ااو وااه هللا و ااه ی ا ر ااوی
ړخ
ي و ه وصنت ياې ناو واه اړی او
و ااه یا ااي واوااه مااي ووااي ااړی او و ااه یا
ااي اب ااراو ی مو ا او لن ا و ااه م ااي و ااه
وص اانت ااړی ا ااي ی ا اای ا م ااړئ او
م ااه و اه ک ااي ی ااي ی ااي ېااږئ واار مشاار نو و ااه
پ ااه رون اام ومااامېږ ،ااي وا ااو يااې بدنااه ورو ااه
ااوئ هللا خ ا ل ااور ،و ااه و ااه پ ااو غ ااور
او ،اي ی يااې غاوای ،او خ ا خااوا واه و ااه
پ ااو و اامایت ااو ،ااي اا ا و ااه ورګر ااي او
وی ی ااي ی ااي ن ااه ا او م اار لد اای ل ااه ورو ااه
راودااو ورو ااجه خ دمنزااي اااو وااه و ااه او
ا ااه ا ااجا رب ډ ا ااو و ا اار ټاکا ا ا ا ااو ،وخج ا ااه
ور ه ااړ ن ااه وای ااوخ خامه ااا ب ااه ي ااې وی
واارمنر ف ااده ااړخ وای او و ااه خدااو ااي
وی ورو جه جاب وه م اث وروه واواه ی
و ه ډه وه ا انوون ي و کي .،
لجه هللا واا آخار ،امات واه واه خطااب کاي
و یي  ،ي وا و وه مي و ه یا ر اوی
ا ااړخ ا ااي ن ا ااو ؛ او وا ااه و ا ااه ا ا ې نا ااورو
وې مب انااو وااه مااي و ااه ټننا اهاای ااړی وو.
نااو ا ښاادق ااي و ااوی ټولااو یا واای ا ا م
وو .غي مسمی نور و اات قارآک ار ی واه
نورو کایونو کي ویانم ،ړی ی اي وي ا
يې وه نم ،و ی
؛
ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
یا ا ا ا ا ا ااوّس- ٧٥ :
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ
وی وه ناو ؛ خبا بلااک اړ اي کداه
يې خ قوم وه ووي اخ زما قومه ه زما ر م
او هللا وااه آيجونااو ن االحت ااو وا ااو وااه ق ااډت
ومااامېږ ،نااو مااا واار هللا کاااک ا اریژ نااو خ ا کااار
ااري انو اار غوناائ ااړئ بلااا جا ااو کااار واار وا ااو
وااا و ااا و ااه ن ااه ا ق بلااا ماو ااه فل ااده و ااړئ أو و اال
مهداات مااه را ااوئ .ااه واار ااا و ګرکېم اات نااو مااا
په ما ور ،ناه ر ډاه غوښااې زماا ماا ور،
هللا وروااه واار ب ا چااا نااه ز وااه خ اماار ااوی ياای
ي مسدمانانو ډه او ی.
؛
ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
آل مرلن٠٧ :
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ
اباراو ی ناه او  ،وو او ناه ن اراني و اه
خو اډم مسدماک وو او مشرکانو ډه نه وو.
؛
لوس؛ ښاار واه و داه هللا واياي ﭽﭪ
ﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ
لّذلای ت٢٠ - ٢١ :
ﭷﭼ
و ا ااه ښا ااار ملمنا اااک ما ااي ور ډا ااه را
وایس ااج ن ااو مس اادمانانو ی ااوخ ااورن ورو ااه م ااي
نور وه کي و نه مونم .
لجه هللا اایژ و یاي  ،اي لاوس لد اه السا م
واه ښاار کااي یاواز ،یااو اورن مساادمانه و اي و ااه
خ ا ااو مې ا اارم ي ا ااې ب ا ا ک ا ااای
خ ا ا ا ااورن
ور ډا ااه ا ا ااجړناه ا ااړخ و ا ااه خ ای ا کایون ا ااه
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؛
ﭽﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ
لّاقرة- ٥٢٤ :
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ
٥٢٣
لااه و ااه چااا وروااه ااي کاااک يااې ناااوو ااړی
و ،ب ا ا پ ا ااو اب ا اراو ی ل ا ااه ی ا ا ډ ا ااه م ا ااد ن ا ااه
ایوو ،مااا یډ نااا ی وااه ن ااا کااي غااور ااړی او و ااه
آخار کااي نې اانو ډااه ی کهااه و اه وخاات ااي
خ ا ا ا رب ورو ا ااه وو ا ا ا و ا ااا او س ا ااد ی او ا ااه.
مهااه سااد ی او
وو ا ز مهدوقاااوو رب وااه

ی ا ا خا ااو وا اای
اړی وو او وای
ااو و ااه ا یا ا
ا ا ق ااا کاي

وا ااا یا اای او غا ااه ا ا ا م وا ااه
ابراو ی خ زامناو واه وصانت
یاډ ااوب ااي اخ زامن ااو هللا وا
غور ړی نو مه مرئ م ر وه
ي مسدماناک یا ت.
؛
یو ؛ و یي ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
یونف٥٤٥ :
ﯳ ﯴﯵ ﭼ
اخ زماا رباه باې اهه واا ماا واه کل اق
وا ا ا ا اااوي را ا ا ا ااړخ او خبا ا ا ا ا و و ا ا ا ااه کل ا ا ا ااق
مډ اامونو  ،وااو ااړی ياای اخ آ اامانو او
م ا ااي يا ا ااواز ،ولا ا ااما وون ې و ا ااه و ا ااه نلا ا ااا او
آخار کااي زمااا و اات ياې مساادماک مااي وفااا
ړخ او نل انو ر مي يو کای ړخ.
؛
ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
یوّس٨٠ :
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ
مو ا خ ا قااوم وااه وويا اخ زمااا
قومااه ااه وا ااو و ااه هللا ايماااک لاارئ نااو واار
کاک و ارئ ه مسدماناک يا ت.
؛
ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ
لّم ئ ا ا ا ا ا ا ا اارة:
ﮊﮋﮌﮍ ﮎﭼ
٠٠

یډ نااا ااژ ا وااورا مااو ناااز ااړی
ا ااژ وا ااه و ا ااه ک ا ا رښا ااوونه او راا ااا وا ااه خ
اار ش ا ړو مساادمانانو وې مب انااو و یااانو وااه
ف ی وی .
؛
ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
لّنما٢٥ -٢٤ :
ﮭﮯﮰﮱﯓﯔﭼ
با ا ااي ا ا ااكه ا ل ا ا ااو
ا ا ا ا ا ااد ماک؛ ډ ا ا ا ا ا ااوا ی او خ
مباموک ا ا ق ی ساای هللا الاارام
الاارا ی ا ااي زمااا واار اام ر ېا ق مااه
وئ او را ئ مسدماناک ئ .
ورپ ا ا ې قا ارآک اار ی ا خبا ا ا ااړخ
ي د ماک؛ مد ې او رل ت واه
مه اااخ ښااوولو وااه خاااطر يااې وغا
اره وااه و اار خ واار را ااېمو
وهاات
مه ي را ور وی.
ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
لّنما17 ٠٣ :
ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﭼ

کدااه ااي ا راغدااه وروااه وو ا ااو
آیااا ااجا وهاات ومما ا ق ی؟ خ وو ا ګو ااا
ي و ه ی او مو وه ور غي مه اخ مه اي
لدی را ړ وی وو او مو مسدماناک وو.
غ ااه آیجون ااه ښ اادق ااي ااد ماک؛ و اای
نورو وې مب انو واه پېار خداو ا ا م واه را بدا
او ومما يې ی وو.
؛
ﭽﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
آل مرلن١٣ :
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ
وی يا اار
نا ااو کدا ااه ا ااي لن ا ا
ولېاامی ويااې و ا پااو مااي هللا وااه ر کااي
مد ا ا اار، ،؟ اوار ونا ا ا ااو وو ا ا ا ا ما ا ا ااو هللا
مد اار ،ی ااو و ااه هللا م ااو ایم اااک راویی او و ااه
خ اوم او ه ي مو مسدماناک یو.
لج ااه اص اایي مس اامله واض ا ااوخ
ااي
لن ؛ رښ ق مد ر ،وه صراات وايي
وه اوم او ه اي ماو مسادماناک یاو .هللا
مد رو ا ااا ډا ا ااه مطدا ا ااد هللا و ا ا اااق او
ا ااي ورپ ا ا ې مد ا ااه
و ا ااه ی ا ا مر ا ااجه
ﭽﯼ ﯽ. . .ﭼ يااې ويس ا ااو .،غااه و
اب خدهو وه غي خب  ،اوم ات ښاوولو
و ااه خ اااطر ی ااي وې مب ا مد رو ااا او ی ا
مر جه هللا اایژ وه ا ق ارزښات لار ،لهاه
جا ااو اار ااي مر ااجه وا ااو و ااه ارزښ اات
لر .،واه ا ا ق کاایونو کاي ا ا ق نا ای ويسا
مس اادماک وا ا و ااه ن ااه ور ااي ااي هللا ،
مهد ااو مر اااق و ااه ای و ،که ااه قا ارآک اار ی
خ دو ررو انو واه ا خبا واضا اړخ
اي
هللا صمم ی .ما ا ي ی و چا واه ایو اا
ن ااه ل اار ،او ن ااورو مشااه ا ا ااو .،ﭽﯼ
لّثنءاوت٠ :
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ
هللا ا ااایژ یډ ن ااا ل ااه ټول ااو
مهدوقاوو ډه بې اا جه ی.
ﷺ
محما ا اامﷺ وا ا ااه هللا ام ا ا اار ا ا ااړی ا ا ااي
ووايا ا ا ا ا ا ااي ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ
لّنما٣٥ :
ز امر اوی یای واه خ
ا ا ا ااي یا ا ا ااواز ،خ ښا ا ا ااار و ا ا ا ااه رب
بنا اامکي و ا ااړم ا ااي ا ښا ااار يا ااې ارما اات
وااه اخج ااار کااي واار
 18و ګرکااویژ او
ی
پااه  ،او وااه خ اماار ااو یاای ااي

مسدمانانو ډه ی.
ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
یوّس٥٤٠ :
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ
ووايااه اخ خدهااو ااه زمااا يا ډااه
و ااه ااو ک ااي يا اات ن ااو ز و ااه پ ااه لب ااا ن ااه
وم ي وا و ياې هللا ورواه بنامکي اوئ .لاله ز
و اه هللا بناامکي اوم ااي وا او وفااا او ،او وااه
خ امر وی يی ي ملمنانو ډه ی.
ًساع عْان َم ْاریَ َم
وې مب ﷺ و یاي « أََّ أ َْوَّع لّنأا عث َ
ُ
را لّاارّْاًَ َو ْلرخا َارة َو ْلألَّْاًَا ءَ ي ْخا َاوةٌ ّ َثا أافت أَأم َ ا تَا َ ْم
[صاحً لّالا اي حاریا امېر  ٢٣١٣ :و
َهتأع َودینَا َ ْم َولح ٌر».
صحً مسهم٠٣٨٥ :
ز و ااه ن ااا او آخ اار ک ااي و اار ټول ااو خده ااو
لن ا ب ا ماار ی وااه نااژ خ یاای وې مب ا اک م ېااا،
ورواااو وااه پېاار  ،م ناام ،يااې بې بېیااي  ،او ی ا
يې یو ی.
لجاه ا ا م آخار ،وې مبا ﷺ و ار ح ااړخ ااي
وې مب انااو ی ا یااو ی .بااې بېیااي م ناام ،یااا و
وخاات لااه غوښا نو اار اای اار اجونو وو ونااو
ي قرآک ر ی ب کای یا اړخ
وه ا ار
هللا اایژ وا ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
لّم ئرة٠٨ :
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ
وا وه مي غه جاب وه رښ ا ناز ړ اژ
و و جابو و می وون او خ صاه لرون ا
اوم ی ژ ور مه وو نو وی ورمنر وه
و ه پاه اهای او اژ هللا نااز اړی ی .واا واه
راغی اي ا ا و ااه ماامد ااه ک اي وی و ااوا او و ااو
مجا ا اات و نه ااړخ جا ااو و اار ی ااو و ااه م ااو خ اااد
اار ات او و ا ا ر ټ ااا ی او ااه هللا غوښ ااج ی ن ااو
ټااو بااه ي اې یااو لااه ګرکااوی وای خااو ی غااوای،
وااه و ااه پااه مااو وازمااو ي ااژ ر ااړ ،ي اې  ،نااو
ښااې ڼو واار خااوا ودااوار و اړئ .جا ااو ټولااو ورو ا
هللا خااوا وااه ی .ب ااا بااه مااو وااه و ااه پااه خب ا اړ،
ي وا و اخج فونه وه کې و .
اار اجونو و ااو مطد ااد و ی د ااه ا ن ااه ی
ااي و ااوی اار اجونه غ ا ا ا ا ا مي و بد ااي
وي ا اااو ا اار ټول ا ااو ا اار اجونه ا ا ا م ی ا ا
برخااه و  .هللا اااایژ ټولااو وې مب انااو وااه یااو ی ا
اهی ړی ی وه خ ای يې و یي

ﭽﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯘ ﯙﯚ ﯛﯜﯝ
لّمؤمنون١٢ - ١٥ :
ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﭼ
اخ وې مب انو له واا و ا انو خاورئ
او ښه کارونه وئ ز یډ نا جا او واه ړناو
واور وااو یاای او غااه یا جا ااو يااو يا
او ز جا ا ااو رب ي ا اای ن ا ااو ي ا ااواز ،زم ا ااا ډ ا ااه
وو ر ااږئ .خااو ورو ااجه خدهااو خ ا یا وااه
خ منر کي ټوټه ټوټه ړ ور ګونم واه و اه
په خوښ ی ي له کاک ر يې لر.،
غا ااه آيجونا ااه ص ا اراات لا اار ،ا ااي هللا اا ااایژ
خ ا ټااو وې مب ا اک وااه یااو ی ا اماار ااړ ،او
و ااو وم ااما ي ااو يا ا خده ااو و ااه ویان اام ،ااړی
ی خااو ورو ااجه نااودااه خدهااو ب ااا غااه ی ا
ټوټ ااه ټوټ ااه ااړی ی ا خب ا ق ارآک اار ی ب ا
ک ا ااای واضا ا ا ا ااړخ و ی ا ااي ي ا ااې  ،ﭽﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
لّرو ٢٣ – ٢٥ :
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ
ااونر اای ااړئ لااه مشاارکانو م ااه
ېااږئ لااه و ااو خدهااو مااه ېااږئ ااي خ ا ی ا
ياې ټاوټې ټاوټې ااړ او یاي یاي ااو وار ګونام وااه
و ه په خوښ ی ي له کاک ر يې لر.،
لجااه ق ارآک اار ی ی ا ټوټااه ټوټااه ااو وااه
ېاار ټنن ااار ااارام بدیااي  .،خ وااه وروااه خب ا
يا ااې با ا کا ااای وا اای ا ااړخ وايا ااي ﭽﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
لألّث ٥١٣ :
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ
یډ نااا و ااه ساااک ااي خ ا یا يااې
ټ ااوټې ټ ااوټې ااړ او ی ااي ی ااي ااو و ااه ل ااه وی
اار وااه و ا ا ق کااي نااه يااې لااه و ااوی اار
ااجا ای ااي نش ااجه  .وی ک ااار ی ااواز ،هللا و ااه
اریژ ی ب ا وی واه و اه پاه خبا و ،اي
ور ر و يې.
بح ا ا ااچ لن ا ا اائیا ا ا ا ااي ا ا ا ا ا م هللا وا ا ا ااه
سا ااد مېمو و ا ااه ما ا ا و ا ااه ی ا ا ی ا ااي هللا
ناااز ااړی ی خ ا وې مب ا اک يااې لااه اولااه واار
ورو اااق ټ ااو و ااه وم اامخ یا ا ام اار ااړ، ،
هللا اایژ و یي
ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
آل مرلن٨١ :
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
پااو ااي لااه ا ا م وروااه ب ا ي ا
وغوای ،و ی داه ناه ور ډاه قبدېاږ ،او و اه
وه آخر کي له زيانمنو ډه ی.

چکیده

مهئئم تئئرین وسئئيله ای كئئه بئئرای
برگشتاندن انسان از مسير خواهشئات
نفسانی به سوی كمال انسانی اسئتفاده
مئئی شئئود همانئئا توبئئه ای همئئراه بئئا
پشيمانی و در موجودیت اخالص كامئل
است .زیرا وجود آدمی با انئواع غرایئز
عجين و آميخته شده اسئت كئه گئاه
گئئاهی انسئئان تحئئت تئئأثير هئئوا و
خواهشئئات نفسئئانی قئئرار گرفتئئه در
مطابقت به دستورات نفئس امئاره بئه
ارتكاب گناه و معصيت یا جرم مبئادرت
می ورزد ،بعد از ارتكاب گنئاه چگونئه
وجدان آدمی آن آرامش قلبی خئود را
كه اكنون در اثر ارتكاب گناه از دسئت
داده است بدست بياورد؟ راهی نيسئت
جز توبه عاجزانه و خاضعانه بئه دربئار
رب العزت والجالل كئه ایئن بازگشئت
بازگشت سرنوشت ساز برای هرانسئان
است .در این مقاله تال شده تا توبئه
به بررسی گرفته شود كئه توبئه دارای
چه مفهئومی اسئت و حكئم توبئه در
شریعت اسالم چئه بئوده و دارای چئه
فضيلتی اسئت و از یئرف دیگئر چئه
عوامل باعث توبه آدمی می گردد .هدف
نوشتاری این موضوع در عصئر فتنئه و
بازشئئدن دروازه هئئای گنئئاه بئئر روی
بندگان خدا و فعاليئت هئای بئی حئد
وحصر شيایين جنی و انسی ،رهنمایی

بندگان خدا به دروازه خدا و اميئد دادن
به ایشان است كه هيچ گئاه از رحمئت
الهی نا اميد نشوند .و تال كنند پس از
هر معصيت به سوی خداوند متعال توبه
پذیر رجوع كرده و از كرده خود پشيمان
شده و تصميم بگيرند كه دو باره و هئيچ
گاه به آن گناه مبادرت نورزند.
کلید واژه ها :قرآن ،توبه ،حكم ،عوامل،
فضيلت.
مقدمه

توبئئه از مهئئم تئئرین وسئئيله ی دوری
ازگناه و نزدیك شدن به خداوند یكتا به
حساب مئی رود ،كسئانی كئه اكثریئت
عمرعزیز خویش را در ارتكئاب گنئاه و
معصيت سپری كرده باشند نيز نبایئد از
رحمت خداوند بخشاینده و مهربئان نئا
اميد شوند ،زیئرا خداونئد رحمئان ،راه
برگشت انسان را برایش بازمانده اسئت
تا هر زمئانی كئه خواسئته باشئد و بئه
اشتباه خئود پئی ببئرد ،مئی توانئد
برگردد و به درگاه خداوند توبئه پئذیر،
توبه نماید و ازگناه كه انجام داده اسئت
پشيمان بوده و تصميم بگيرد كه دو باره
آن گناه را مرتكئب نشئده و تكئرار
نخواهد كرد ،توبه ا پذیرفتئه شئده و
گناهانش بخشيده می شود.
توبه جایگاه وانیئی دردیئن و مقئام
رفيعی در ميان مقامات و پرهيز گئاران
دارد ،و نيئئاز هئئر مسئئلمان مكلئئف،

بخصوص سئالك راه خئدا اسئت ،لئذا
منزلت توبه به عنوان كل منئازل دیئن
بشمار می آید .اخالق صالحان از موانع
و عقبات راه رسيدن بئه توبئه خئالی
نيست ازاین روموجبات و انگيزه هئای
كه انسانرا بدان ترغيب و تشویق نماید
نبا ید ازدید پنهان داشت .توبئه دارای
عوامل و انگيزه های بسياری است كئه
می توانند در ایجاد زمينه های توبه در
انسان نقش به سئزای داشئته باشئند،
موجودیت توبه یك فرصت خوبی است
برای انسان از جانب خداوند دادرس ،تئا
انسان در یول زندگی خئویش متوجئه
حركات و عملكرد های فردی و اجتماعی
و دینی خود باشد ،پس هئر زمئانی كئه
انسان متوجه می شود دیگر دیر نشده و
بهترین زمان عمر ،همان وقت است كئه
انسان متوجه اشتباهات خود شده است،
هيچ محدودیتی برای انسان جز ،سكرات
موت و قيام قيامت و یلوع آفتاب
از سمت مخالفش در مسير توبئه
وجود ندارد .پس انسان های بيدار
و هوشيار هيچ فرصتی را از دست
نداده تال می كنند تئا از تمئام
فرصت های داده شده بئه خئوبی
استفاده نموده و بزرگ ترین بهره
را ببرند.
 -1تعریف توبه

الف :معنی لغاوی توباه :معنئای

11

تائب یعنی رجع و تائب و ...همان معنئا
( 1ص)43
را دارند كه همه بازگشت است.
ب) معنی اصطالحی توبه :توبه در اصل
دست كشيدن ازگناه و بازگشتن به راه
حق را می گویند ،و انسان توبه كننئده
را به خا یر تا ئب ميگویند كه از گنئاه
( 2ص)146
خود بازگشت می نماید.
ج -توبه در اصطالح شاریعت :عبئارت
است ازترک گناه به علت قباحت وزشتی
آن ،اظهار ندامت و پشيمانی بر افئراط و
تقصيری كه در گذشته صئورت گرفتئه
است ،تصميم و عزم بر عدم عئودت بئه
سوی گناه ،و تالفی نمودن آن بئا انجئام
( 3ص)343
دادن یاعات و اعمال نيك.
 -2شروط توبه

عرب صحرا نشین و بد کاری درحالیکه خود را در پرده کعبه آویاته بود میگفت:
خداوندا! استغفار من باوجود اصرارم برگناه نشانه کوچکی و ناچیزی من است ،اما ترک
خواست استغفار من باوجود اینکه می دانم چقدر دارای عفو و گذشت هستی ،باز عجز و
ناتوانی است ،چگونه بانعمت هایت با من مهر و محبت روا میداری ،در حالیکه هیچ
نیازی برمن نداری؟ من چقدر و چگونه با گناه ،خود را به نزد تو مبغوض قرار می دهم،
در حالیکه من به تو نیازمندم؟ ای کسیکه هر وقت وعده دهی بدان وفا کنی و هرگاه
تهدید کنی عفو می نمائی! گناهان عظیم و فراوان مرا در عفو عظیم خود قرار ده .یا
ارحم الراحمین.

اما برخی از علما شئروط دیگئری را در
نظر گرفته اند كه محقق شئدن آنهئا در
قبوليت و مؤثریت توبه مهئم و ضئروری
است كه در ذیل به آنها می پردازیم.
 -1اخالص و کسب رضای اهلل متعال :نبایئد
توبه تائب كدام نوع ترس و بيم از حاكم
یا مردم و یا ریا باشد بلكه باید توبئه ا
تنها جهت كسب رضای اهلل متعال و نایل
شدن به عفو و گذشت او باشد.
 -2ندامت و پشیمانی از گناه :یگانه رمئزی
كه می توانئد انسئان را بئه توبئه وا دار
ساخته و او را در توبه ا صئادق نشئان
دهد همانا ندامت و پشيمانی است.
 -3خود داری و باز ایستادن از گنااه :اگئر
عمل گناه ترک فرض و یا واجئب باشئد
مفهوم خود داری نمودن از آن گناه ایئن
است كه به انجام آن فئرض و یئا واجئب
فوراً اقدام نماید .اما اگر معصيت و گنئاه
فعل حرام باشد ،شرط فوق ایجئاب مئی
نماید تا توبه كننده فوراً از آن عمل خود
داری كند .باید توجه داشت اگر شخصی
ادعای توبه را نماید كه گویا توبئه كئرده
است اما از فعل حرام اجتنئاب ننمئوده و
به انجام عمل فرض و واجب اقدام ننماید
توبه ا مدار اعتبار نيست.

علما برای صحت توبئه یئك تعئداد
شروط را تعين كرده اند كه به حسئب
موجودیت معصيت بين انسان و خدا ،یا
بين خود انسانها ،به وجود می آید ،اگر
معصيت بين خدا و بنده باشد و به حق
شخصی دیگر ی تعلق نداشئته باشئد
برای آن سه شرط است.
 -1بند شدن از گناه فی الحال.
 -2پشيمانی از گناه و مخالفت با آن.
 -3تصميم براینكه دو بئاره بئه آن
رجوع نمی كند.
اگر یكی از این شروط درتوبه موجئود
نباشد توبه ا صئحي نيسئت ،مگئر
كسيكه از عزم و اقالع(ریشه كن كردن
گناه) عاجز باشد مثل :توبه كئور
از نظر كردن بطئرف نئا محئرم،
توبه مجبوب از زنا توبه او صئرف
پشيمانی است .اگرگناه تعلق بئه
حق شخصی انسان داشته باشد
برای آن چهار شرط است.
سه شرط سابقه كئه در فئو ق
 -1عزم قاطع برعدم عودت برگناه در آینده:
ذكر گردید و چهارم آن ،خئروج باید جدیت و قطعيت وجود داشته باشئد
از مظالم یعنی پرداخت حق بئه كه در آینده دو باره به گناه برنمی گردد.
(4
 21صاحب حق( بنده) می باشئد.
 -2انجام توبه در زماان معاین آن :توبئه
ص )5540
دارای دو زمان مشخ است:

اول :زمان خاص برای هئر انسئان كئه
عبارت از فرا رسيدن اجل انسان اسئت.
پس توبئه بایئد قبئل از مئرگ صئورت
بگيرد.
دوم :زمان عام برای تمام انسان ها كئه
همانا یلوع آفتاب از مغرب است .از ابئو
موسئئی اشئئعری روایئئت اسئئت كئئه
پيامبراسئئالم فرمئئود :خداونئئد دسئئت
بالكيف خویش را به شب می گسئتراند
تا توبه كسی را كه روز گناه نموده قبول
نماید ،و دسئت خئویش را بئه روز مئی
گستراند تا توبه گنهكار شب را بپذیرد،
تا آفتاب از مغرب یلوع كند .اگر انسان
مرف نگر و باریك بين باشد دقيقاً از این
حدیث ،قبول توبه بنده و استمرار لطئف
و رحمت خدا متجلئی مئی شئود .هئم
چنان از ابو هریره روایت است كه آن
حضرت فرمود :آن كسی كه پئيش از
یلوع نمودن آفتاب از مغرب توبه كنئد
خداوند توبه ا را می پذیرد .پس مئی
توان گفت كه یلوع آفتاب از مغئرب از
نشانه ها و عالیم قيامت اسئت كئه بئا
نمئودار شئئدن آن تكليئئف و مأموریئئت
بندگان پایان می پذیرد و ثابت است كه
با از ميان رفتن تكليف دروازه توبه هئم
(  5ص)16 - 15
مسدود می گردد.
توبه نصوح :توبئه ایكئه جميئع شئروط
درآن جمع شده باشد آنرا توبئه نصئوح
ميگویند ،چنانچه خداوند می فر ماید:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭼ

لّتحریم٨ :

ترجمه :اى كسانى كه ایمان آوردهایئد
به درگاه خدا توبهاى راستين كنيئد .و
در جای دیگر می فر مایئد :ﭽﮕ ﮖ
طب٨٣ :
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ
ترجمه :هر آیينه من آمرزند ه ام كسی
را كه توبئه كئرد و ایمئان آورد و كئار
شایسته كرد باز راه راست یافت.
علما در رابطه به توبه نصئوح اقئوال
مختلف دارند كه مجموعاً بئه 23قئول
بال ميشود ،از جمله این اقئوال ،قئول
امام قریبی است كه مئی گویئد :توبئه
نصوح چهار شئرط دارد  ،اسئتغفار بئه
زبان ،بند كردن ابدان ،رجوع به قلئب و
ترک كردن دوستان بد است.
 -3عواملی که باعث توبه می شود

مرگ مراحل و سرانجام سئختی سئرراه
انسان قرار دارد كه با حيات برزخی و یا
حيات قبر آغاز ميشئود .انسئان تئا در
دنيا است در سكون و آرامش ،در نئاز و
نعمت و در ميان اهل بيت و یاران خئود
به زندگی مشغول بوده ناگئاه از چنئين
سرا و مقامی به قبر تنگ و از معاشئرت
اهل بيت به تنهایی لحد و از صئحبت و
رفيقی دوسئتان بئه صئحبت و رفيقئی
( 6ص)415
كرمها نقل مكان می نماید.
 -4فضیلت توبه

توبه و بازگشت از گناهئان كوچئك و
بزرگ یوریكه یك امر و وجيبئه الهئی
برمسلمانان به حسئاب مئی رود ،دارای
فضيلت متعدد نيز می باشد كئه بئه آن
می پردازیم.

الف :یاد مرگ و قبر :یكئی از عوامئل و
انگيزه های اقدام به توبه از گناهان این خداوند توبه پذیر فئرد توبئه كننئده را
است كه شخ مئرگ را بئه یئاد مئی دوست دارد ،چنانچه در كالمئش بيئان
آورد ،مرگی كه سرانجام هرزنده جئانی مئئئی كنئئئد :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
لّاقرة٣٣٣ :
است ،چه عمر كوتئاه و چئه عمئر دراز ﯟﭼ
داشته باشد ،مرگ حوضی است كه هئر ترجمه :خداوند توبه كنندگان و پاكئان
كسی وارد آن می شود ،و شرابی اسئت را دوست می دارد .توابين كسانی اند كه
كه هر كس آن را می نوشد تئا آنجئایی به كثرت زیاد توبه می كنند.
الف :یکی از اسباب فالح و رستگاری شاا
كه محبئوب تئرین آفریئده گئان نئزد
خداوند ،یعنی پيامبران الهی بئه ویئده توبه است :چنانچه خداوند فرموده است:
خاتم و برگزیده آنان محمد هماننئد ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
لّنوا٢٥ :
دیگران مشمول قضيه مئر گ شئدند ،ﰂﭼ
پروردگار جهان خطاب به رسول خئود ترجمه :ای مؤمنان همگی ( مئرد و زن)
محمد مئی فرمایئد :ﭽﰁ ﰂ ﰃ به درگاه خدا توبه كنيد اميد اسئت كئه
ﰄﭼ لّزمار ٢٤ :قطعاً تئو خئواهی مئرد و رستگار شوید.
ب :توبه از جمله صفات پیاامبران و مانمنین
آنان نيز خواهند مرد.
ب :یاد آخرت و بهشات :یكئی دیگئر از صال است :آنگونئه كئه خداونئد توبئه
انگيزها و اسباب اقئدام بئه توبئه یئاد موسی را ذكر نموده می فرمایئد :ﭽﯩ
قضایای بعد ازمئر گ ،از قبيئل حيئات ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
برزخ و سرای آخرت و دو قضيه مهئم و ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
لأل رلف٥٠٢ :
عظيم ،بهشت و دوزخ است .همان گونه ﯺ ﯻﭼ
كه یاد مرگ صيقل بخش زنگئار قلئب ترجمه :هنگئامی كئه پروردگئار در
می باشد ،سئختی قبئل از مئرگ نيئز برابر كوه جلوه گرشد آن را درهم كوبيد
موجب آسایش بعد از مرگ است .بعد از و موسی بی هئو گردیئده بئه زمئين
دوست داشاتن خداوناد توباه کنناده را:

افتاد ،وقتی كه بئه هئو آمئد گفئت:
پرودگارا تو منزهی من بئه سئوی تئو
برمی گئردم و مئن نخسئتين مؤمنئان
( 3ص)341- 346
هستم.
خداوند می فرمایئد :ﭽﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﭼ لّنسا ء ٥٥٤ :كسی كئه كئار بئدی
انجام دهد یا به نفس خئود ظلئم كنئد
وسپس پشيمان شود و توبه كند قطعئاً
خداوند را آمرزنئده و مهربئان خواهئد
یافت .حضرت علی(ک) گفتئه اسئت :از
كسی كه هالک ميگردد در حاليكئه بئا
خود وسيله نجئات بئه همئراه دارد در
شگفتم .گفته شئد ،آن وسئيله نجئات
چيست ؟ گفت :استغفار( توبئه) رابعئه
عدویّهرحمهااهلل گوید :بدون پشيمانی باید
استغفار كرد .شنيده شئده كئه عئرب
صحرا نشين و بد كاری درحاليكه خئود
را در پرده كعبه آویخته بئود ميگفئت:
خداوندا استغفار من بئاوجود اصئرارم
برگناه نشانه كئوچكی و نئاچيزی مئن
است ،اما ترک خواسئت اسئتغفار مئن
باوجود اینكه می دانم چقدر دارای عفو
و گذشت هستی ،بئاز عجئز و نئاتوانی
است ،چگونه بانعمت هایت با من مهر و
محبت روا ميئداری ،در حاليكئه هئيچ
نيازی برمن نداری؟ من چقدر و چگونه
با گناه ،خود را به نزد تو مبغوض قئرار
مئئی دهئئم ،در حاليكئئه مئئن بئئه تئئو
نيازمندم؟ ای كسيكه هئر وقئت
وعده دهی بدان وفا كنی و هرگاه
تهدیئد كنئی عفئئو مئی نمئئائی
گناهان عظيم و فئراوان مئرا در
عفو عظيم خود قرار ده .یا ارحئم
الراحمين.
ابو عبداهلل وراق ميگوید :اگر به
اندازه كف دریا گناه داشته باشی
ماداميكه پروردگئارت را از روی
اخالص به ایئن دعئا بئه فریئاد 21
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گناهانت محو ميشود( :لّه ام لّای لناتهفرک
ارت رً ااب
م اان ک ااا ذّ ااب تاا ا َ لًّ ااک من ااب ث اام ا َ
ولنتهفرک من کاا ما و ارتک عاب مان ّفسای وّام
أوف ّااک عااب ولنااتهفرک ماان کااا مااا لادت عااب
وج ک رل ّطب غًرک ولنتهفرک مان کاا ّثما
لّثم ا ع اا هاای ر نااتثن َ ع ا هاای مثصااًتک
ولنتهفرک ی ّم لّهًب ولَّ دة من کاا ذّاب
أتًتب ری ً ءلّن ا ونولد لًّا ری مفء لوخف ء
نر و هی ًّةَ ی حهًم .
ترجمه( :خداونئدا از هرگنئاهی از تئو
یلب عفو و مغفرت ميكنم كه قبالً از آن
توبه كرده ام و سپس دوباره به آن عودت
كرده ام ،از هر وعده ای یلب مغفرت می
كنم كه در نفس خود به تو داده ام و بدان
وفا نكرده ام ،از هر عملی یلب مغفئرت
ميكنم ،كه بخایر تو اراده كرده ام ولئی
دیگران را با تو در آن شریك قئرار داده
ام ،از هر نعمتی كه به من ارزانی داشئته
ای و به كمك آن به معصيت و نا فرمئانی
تو پرداخته ام ،از تو یلئب مغفئرت مئی
كنم ،یلب مغفرت تنها از تو می كنم ای
آگاه به پنهان و آشكار از هرگناهی كئه
در روشنی روز یا درتاریكی شب ،درمال
عام ،درخلوت و پنهان یا آشكارا مرتكب
آن گشته ام ،پوز می یلبم ای خداوند
(٧ص٥٣٤
حليم).
اول
َن لَعی َه َری َار (اض َنابَ قَا َلَ :نامث َ َا َن َ
لع (ص یَا َق َ
ولَ ( :ولع لّای َّناتَهف َر لعَ َو لَتَاو َ
ًن َم ا أرةال از ابئئئو
لًَّااب راای لًَّااو لَکثَ ا َار ماان َناااث َ
هریره روایت است كه گفئت:
از پيامبر خدا شنيدم كه مئی
فرمود « :به خدا سوگند اسئت
كه من در هر روز بيش از هفتاد
بار از خدا یلب آمرز نموده و
توبه می كنم .از احكام و مسائل
متعلق به این حدیث این اسئت
كه پيامبر خدا با وجود آنكئه از
گنئئاه معصئئوم بودنئئد ،و خئئدا
 22لغزشهای گذشته و آینده شانرا
بخشيده بئود ،اینقئدر توبئه و

توبه از مهم ترین وسیله ی دوری ازگناه و نزدیک شدن به خداوند یکتا به حساب می
رود ،کسانی که اکثریت عمرعزیز خویش را در ارتکاب گناه و معصیت سپری کرده
باشند نیز نباید از رحمت خداوند باشاینده و مهربان نا امید شوند ،زیرا خداوند
رحمان ،راه برگشت انسان را برایش بازمانده است تا هر زمانی که خواسته باشد و به
اشتباه خودش پی ببرد ،می تواند برگردد و به درگاه خداوند توبه پذیر ،توبه نماید و
ازگناه که انجام داده است پشیمان بوده و تصمیم بگیرد که دو باره آن گناه را مرتکب
نشده و تکرارش ناواهد کرد ،توبه اش پذیرفته شده و گناهانش باشیده می شود.

استغفار می كردند ،سببش آن است كه
توبه و استغفار عبادت است ،و عبئادت
هرقدر كه بيشتر باشئد بهتئر اسئت ،و
سبب تقرب بيشتر به خدا مئی شئود ،و
در عين حال اگر گناهی وجئود داشئته
باشد ،توبه و استغفار سئبب آمئرز از
گناه می گئردد ،و اگئر گنئاهی وجئود
نداشته باشد ،سبب كسئب ثئواب مئی
شود ،و این مانند كسی است كه دستش
را با آب می شوید ،كه اگر دستش كثيف
باشئئد ،كثافئئت از دسئئتش زدوده مئئی
گردد ،و اگر كثافتی وجود نداشته باشد،
سبب یهارت و پاكی بيشتر می گردد ،و
یا این عمل شان تعليم برای امت بود ،تا
آنهاهميشه مشغول توبه و استغفار باشند،
زیرا آحاد امت هركسی كه باشد ،خالی از
( ،1ج ،6ص )242
نوع لغز و گناه نيست.
موننا در رابطه به توبه اشاره می كند:
توبئئه كئئن وز خئئورده اسئئتفراغ كئئن
ور جراحت كهنه شد رو داغ كن
اعتراف به گنئاه ،بئرعكس آنچئه كئه
بعضی ها تصور می كنند ،نشان دهنئده
روح بزرگ و با كرامئت انسئان معتئرف
است .هركسی دارای این مرحله از روح
بزرگ نيست كه با اعتراف بئه خطئا در
صدد جبران گذشته خود برآید .نسئخه
" اعتراف به خطا" را می توان یكئی از
آن نسخه های معجزه آسایی دانست كه
هم به درد مشكالت دنيا می خورد و هم
به درد مشكالت آخرت ،و نيئز درمئان
پذیر مشكالت كوچك و بئزرگ اسئت.

سه كس در زمان پيامبر اسئالم كئه در
جنگ تبوک شركت نكرده بودند خود را
با بستن در ستون های مسجد مجئازات
كردند .در رابطه بئه ایشئان كئه بایئد
پيامبر اسالم این ها را رها كنئد و توبئه
ایشان پذیرفته شده است آیه 102سوره
توبه نازل شد ،با نزول این آیئه پيئامبر
اسالم دانست كه توبه ایشئان پذیرفتئه
شده است و پيامبر اسالم به مسجد رفته
با دسئت مبئاركش ینئاب را از دسئت و
پایشان باز كرد 5( .ص )325-323ادامه دارد....
منابع و مأخذ

قرآن کریم.
 -٥خ ّاار ماارو عّااردی دا ورتااو لناام لّ اای
 ٥٢٣٠چ ٢مت اارجم :میفما ارلد و ااوا ّ ه اار حا ا ر
لعرو.
 -٣مًاار حساان ررهنااع مًاار ٥٢٨١ها ا
لّتَ الت لمًرکاًر ت رلن مًرلن لنتقفل.
 -٢حمً ا اار ا ا اارلّا ا خطا ا ااب ها ا ا جمث ا ااب
 ٥٢٣٥ج ٥چ ٥لّتَ الت خرلن ن.
 -٠عحًهاای وهاااب لّفقااب لّناافمی ولدّتااب متاارجم:
لحمر ّثمتی ّ هر لحس ن ت رلن.
 -١یحای عاان هاارف ّااو دمَااقی لما لعاای عکریا
ای ا ض لّص ا ّحًن مت اارجم خ ا مو هاارو ا اارلع
ج ٥چ ٠دوا دو جهاار عاای ت ا ملتااب ر اوقًااب
محهب جنگی وَ وا.
 -٠قر ا و یونااف توعااب ٥٢٨٨ها ا چ٢
مترجم :لحمر ّثمتی ّ هر َّر لحس ن.
 -٧غزلّ ا ا اای محم ا ا اار ٥٢٧٣ه ا ا ا ا عردزیا ا ا اارۀ
لحً ا ء هو لّاارین چ ٥متاارجم :لعااوعلر حساان علد
َّر لحس ن چ م ات.
 -٨رً ااروع ه اارو ا اارلّرحًم ٥٠٢٣ه ر ااً
لّا ا ا هاارت ملتصاار صااحً لّال ا ا ج ٠ملتاااة
لّما اک محهب جنگی وَ وا.
 -٣حو هان ناًر حساًن عَانو لع ّای ٥٢٨٢
ج ٥چ ا ا ر تا اارت مؤنسا ااب ررهنگا اای – لّتَ ا ا التی
ه کر.

لّحمر لع ا لّث ّمًن ولّصفة ولّسف هی
ن ااًر لّّاًا ا ء ولّمرن ااهًن محم اار و ه اای آّ ااب و
لصح عب لجمثًن.
ق ل تثا ّی:ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠﭼ لّاقرة ٣٨٣ :لم عثر:
دین مقدس اسالم به كسئب و شئغل
جئئایز خصوصئاً بئئه تجئئارت( خریئئد و
فرو ) ارز زیادی قایل می باشئد ،و
احكام خاصی را برای آن وضئع نمئوده
است ،كسئب درآمئد حئالل از جملئه
موضوعاتی است كئه در اسئالم بئه آن
سفار و تأكيد شده است.
بنا ً دین مقدس اسئالم مئیخواهئد
انسئان از تئال و فعاليئت در زمينئه
مسایل تجئاری و معئامالت اقتصئادی
هرگئئز از پئئا ننشئئيند .همچنئئين نظئئر
شئئریعت اسئئالمی ایئئن اسئئت كئئه
سئئرمایههئئا ،بئئه صئئورت متئئراكم و
بیاستفاده ،در یك جا متمركز نشود و
با جریان پيدا كردن سئرمایه ،رونئق و
رشئد اقتصئادی در جامعئه اسئالمی
افئئزایش یابئئد ،و از سئئوی دیگئئر بئئه
مستمندان و مساكين جامعئه اسئالمی
كمك و همكاری صورت گيرد.

تعریف بیع:

بيع در لغت به معنای خرید و فرو ،
بئئایع در لغئئت فروشئئنده« »٥كلمئئه ی(
تجارة /بيع /بایعتم /تبئایعتم /اشئتری/
اشتروا) در حئدود 25مرتبئه در قئرآن
كریم وارد است ،كه در لغت بئه معنئای
بازرگانی ،خرید و فرو داد و ستد می
«»٣
أرل ا .
باشئئدَ .
(ماَ َدَّاةَ لّْ َم ا ل ع ّ َْم ا ل ع ّتا َ
تبدیل نمودن مال بئه مئال بئه رضئا و
خوشی و به معنی مبادله شئ به شئ و
از اسمای اضداد است و ایالق به خرید
و فرو نيز بكار می رود .بنابرین بيئع
بمعنی خرید و فرو است .چنانچه اهلل
متعال ميفرمایئد :ﭽﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﭼ یونااف ٣٤ :او را بئئه بهئئاى
نئئاچيزى چنئئد درهئئم فروختنئئد.
لّاق ا ا ا ا ا ا ا اارة:
ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﭼ
 ٥٤٣آه چه بد بود آن چيزی را كه با جان
خریدند .در این دو آیت متبركه خرید و
فرو هردو واض بيان گردیده است.
و در اصطالح در نزد احناف :تبادله مال
به مال به( تبئدیل كئردن یئك مئال/
جنس /مبل به مال /جنس و مبل ) بئه
شيوه مخصوص یا مبادله شئ بئه چيئز
پسندیده مانند آن به وجهئی مفيئد و

مخصوص به ایجاب و یا تعئایی را بيئع
«»٢
گویند.
ضروری است قبئل از ایئراد صئلب
موضئئئوع تعریئئئف مسئئئتهلك را در
روشنائی قانون تعریف نمئایم ،در ایئن
مورد ریاست توسعه رقابت وحمایئت از
مستهلكين تحئت اثئر وزارت تجئارت
وصنایع قانون حمایت از مستهلك را با
یئئك سلسئئله تعئئدیالت در ( )4فصئئل
و( )50ماده درسال  1355تصویب نموده
كه بایع ومشتری را چنين تعریف نموده
است:
مستهلک :مستهلك شخصی است كئه
جنس یا خدمت را برای مصرف شخصی
یا خدمات عامه در بدل قيمت خریداری
«»٠
نموده باشد.
مشروعیت خرید فروش از دیادگاه
قرآن و حدیث:

خریئئد و فئئرو یئئك چيئئز
مشروع و جایز است قرآن كریم
و احادیث نبئوی در رابطئه بئه
موضوع ،نصوص زیادی وارد است
نخسئئت ميخئئواهم از كئئالم اهلل
مجيد چند آیات متبركه در ایئن
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تقدیم نمایم:
 .1ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭼ لّاقارة ٣٧١ :آنان گفتنئد:
داد و ستد مانند ربا است ،حئال آنكئه
اهلل ُ داد و ستد را حالل ،و ربا را حئرام
گردانيده است.
لّاق ا ا اارة٣٨٣ :
 .2ﭽﯨ ﯩ ﯪﯫﭼ
هر گاه داد و ستد( معامله) كردید گواه
بگيرید.
 .3ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
لّاقارة٥٣٨ :
بر
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
شما گناهى نيست كه( در سفر حج) از
فضل پروردگارتان( روزى خئویش) را
بجویيد.
 .4ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭼ لّنسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ء ٣٣ :اى
كسانى كئه ایمئان آورده ایئد امئوال
همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنكئه
داد و ستدى با تراضى یكدیگر از شما[
انجام گرفته] باشد.
ثانیاً احادیثی از ذخيره گفتئار هئای
زرین آنحضئرت در رابطئه خریئد و
فرو ذكرمی نمایيم:
اب
اا یَا َا َنا َ
اول لّهأااب أَي لّْ َء ْسااب أَطًَْا َ
 { .1قًا َ
«»١
قَ َل َ َم َا لّ أر َجا عًَر َوَكا عَا ًْ ُا َم ْاا َروا}
ترجمه :از رسول اهلل پرسان شد كدام
كسب كار پاكيزه تر و افضلتر می باشد
فرمودند :هركاریكه مرد با دست خئود
انجام ميدهد ،و تمام كئار هئای
تجئئارتی( خریئئد و فئئرو ) بئئا
بركت می باشد.
 { .2ن لّنا صهع لع هًب و نهم
قا ل لّتا جر لّصااروو لألمااًن مااا لّناًااًن
«»٠
ولّصریقًن ولَّ رلء }.
ترجمه :پيئامبر ميفرمایئد:
تئئاجر راسئئتگو و امئئين در روز
آخئئئرت همئئئراه پيئئئامبران،
 24صدیقين و شهدا ميباشند.

بالشك كه خرید و فرو از نظر دیئن تان را با دادن صدقه.
مقدس اسالم از اهميت زیادی برخئوردار  -3کتابت یا شاهد در معاملاه :چنانچئه
است حتی كه پئيش از نصئف از امئوال ،اهلل متعئئال ميفرمایئئد :ﭽﭑ ﭒ
ثروات و سرمایه جهان ازین یریق( خرید ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
و فرو ) بدست آورده ميشود ،بنا ً دین ﭚﭛﭼ لّاقاارة ٣٨٣ :اى كسئئئانى كئئئه
مبين اسالم ،قوانين و دستوراتی كه از آن آوردهاید ،هر گاه به وامى تا سررسيدى
منشأ ميگيرد ،بئرای آن اوصئاف زیئادی معين ،با یكدیگر معامله كردیئد ،آن را
تعيين و مشخ نموده اسئت ،برخئی از بنویسئئئئئئيد .ﭽﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﭼ لّاقا اارة ٣٨٣ :و دو شئئئئئاهد از
آن ذیالٌ تحریر می گردد:
مردانتان را به شهادت یلبيد.
آداب خرید و فروش:
 -4نرمی در معامله :درین مورد رسول
 .1جلوگیری از مغاالت و گران فروشی:
ع
 .2صادق بودن :چنانچئه از آنحضئرت اهلل ميفرمایدَ ( :اح َام لعَ َا َج الاف َن ْام الح يذَل عَا َ
«»٥٥
رع .
در فضئئيلت راسئئت گئئویی در معاملئئه َويذَل ل ْهتَا َرى َويذَل لقاْتَ َ
فرموده ( :ين لّتج ا یاثثون یاو لّقً ماة رجا الال يّ ترجمه :خداونئد بئر بنئده ای رحئم
ميكند كه هنگام خرید و فرو و یلب
وص َرو .
من لتقع لع وع أر َ
ترجمه :روز قيامت تجارحشئر ميگئردد حق خود ،سهل گير باشئد( در معاملئه
در زمره فجار مگر آنها كئه در معاملئه از خود آسان گير و نرم خوی بوده باشد).
کسب و کار حرام:
خدا ترسيده ،نيكوكار و راستگو باشئد .و
در هنگام مبعوث شدن رسول اهلل در
ایضا(لّت جر لّصروو لألمًن ما لّناًًن ولّصریقًن
«»٧
جزیرة العرب انواع زیادی از معئامالت و
ولَّ رلء .
ترجمااه :تئئاجر راسئئتگو درسئئتكار بئئا تجارت و كسب و كار داشئتند .رسئول
اهلل تعدادی از تجارت آنها را تائيد كرد،
پيامبران ،صدیقان و شهيدان است.
 -1اجتناب از قسم خاوردن در ماال خاود :و از برخی بر حذر داشت ،زیرا مغئایرت
دین اسالم از قسم خوردن به سر مئال را شریعت اسالمی و به ضرر فرد و جامعئه
منع قرار داده است و بركت مال را از بين بودند كه موجب مفاسد و آثار نامناسب
می بئرد .چنانچئه رسئول اهلل در قسئم اجتماعی می شد .در این جا تعدادی از
خوردن ميفرمایئد ( :لّحهاف َم ْنا َفقاة ّهساهثة این موارد حرام كه از پيامبر رسئيده
َم ْم َحقة ّهاركة  »٨« .و لیرا ( لّحهاف منفقاة ّهساهثة است شماره وار بيان نموده تا هموینان
«»٣
ما از آن خوبتر استفاده نمایند:
ممحقة ّهرع .
 -1حرمت خرید و فروش مال حرام:
ترجمه :سوگند دروغ ،باعث( گرمی بازار
و) فرو كان می شود ،ولی خير و بركت حكمت تحریم كان و مال های حئرام
در اسئئالم و بئئی ارز كئئردن آن ،در
را از بين می برد.
 -2زیاااد صاادقه دادن :دریئئن مئئورد چشم مردم و دور كردن جامعه از خرید
آنحضرت می فرماید ( :یا مثَارلّتج ا ين و فرو آن است تا از انواع زیان هئای
لَّ ااًط ن وليثا اام یحرا ارلن لّاًا ااا رَ ااوعول عا ااًثءم جسمی و روحی اجتماعی و اخالقی در
«»٥٤
امان بماند و صدها اثر نام مناسب دیگر
ع ّصرقة .
ترجمه :ای گروه تجار ،بيگمان شيطان با برای هر عاقلی مشهود اسئت .رسئول
گناه یكجا حاضر می شوند در موقع خرید اهلل فرمئود( :ي أن لّهأابَ َوَا َناوَّبَ َحا أرَ عَا ًْ َاا لّْ َل ْماار
اول لّهأاب
اا :یَا َا َن َ
و فرو تان ،پس شروع نمایيئد معاملئه َولّ َْم ًْتَة َولّْل ْنزیر َولأل ْ
َصانَ » رَقً َ

احوَ لّ َْم ًْتَااةن رَِّأا َ ا یَطْهَااع ع َ ا لّس ا َف َن
أ ََاأَیْا َ َها َ
ْجهَا ا َ
اود َویَ ْستَ ْ
َویَا ا ْر َه َن ع َ ا ا لّ َ
صا ااا َ ع َ ا ا لّنأ ا ا َ
اول لّهأااب -
رَا َق ا َلَ ّ« :ها َاو َحا َارل ٌ» ثَاا أم قَ ا َل َا َنا َ
صااهع لع هًااب ونااهم  -نْا َر ذَّا َ
اا لّهأاابَ
اك« :قَ تَا َ
وم َ َج َمهَ ااو َ ثَا ا أم
لًَّْا َ ا َ
اح َ
اود ي أن لّهأ اابَ َّ أما ا َحا ا أرَ َه ا َ
«»٥٣
عَ َو َ رَأَ َكهَول ثَ َمنَبَ .
ترجمااه :رسئئول اهلل فرمئئود :خئئدا و
رسولش ،خرید و فرو شئراب ،بئت،
مردار(خود مئرده) ،و خئوک را حئرام
كرده اند» مردم پرسئيدند :ای رسئول
خدا پی و چربی حيوانِ مئرده ،حئالل
است؟ مردم برای چرب كئردن چئوب
كشئئتيها ،پوسئئتها و بئئرای روشئئنایی
چئئراغ ،از آنهئئا اسئئتفاده مئئی كننئئد.
آنحضرت فرمود « :بلی حرام اسئت»
و افزود « :خداوند ،یهود را نابود كنئد.
زیرا وقتی كه چربی برای آنئان ،حئرام
شد ،آنرا ذوب كردند و فروختنئد و از
قيمت آن ،استفاده كردند.
 -2معامله غرر( فریاب  ،تقلاب جعال و
تزویر):

بيع یا معامله غرر عبارت از خریئد و
فرو چيزهئای كئه معلئوم نيسئت
بدست بياید یا نه ،مانند فروختن ماهی
در آب ،پرنده در هوا و غيره كه نه كان
در دست فروشنده است و نه مشئتری
به آن دسترسی دارد دین اسالم آنهئا
را حرام قرار داده است ،بئدون تردیئد
این نوع معئامالت موجئب اخئتالف و
نزاع بين خریدار و فروشئنده خواهئد
شد ،و به اقتصاد جامعه نيز لطمئه وارد
می كنئد و موجئب بئی ایمينئانی در
تجارت می گردد .بطورمثال چند نئوع
آنرا بيان خواهيم نمود:
اول :نهی از فروش بچاه شاتر در شاکم

اول لع صاهع
مادرشَ :اْار لع عْان َ َم َار أَ أن َا َن َ
ْحاَاهَة َوَك َن
لع هًب ونهم( َّ ع َ ْن عَا ًْا َحاَا لّ َ
ع
اا یَا ْاتَ ا َ
اا لّ َ
ْج ههًأااة َك ا َن لّ أر َجا َ
عَا ًْا الث ا یَاتَاَ یَا َثاابَ أ َْها َ
وا يَّااع أَ ْن تَا ْنااتَ َج لّنأ قَاةَ ثَا أم تَا ْنااتَ َج لّأت ا ر ا
لّ َ
ْجا َاز َ

عَطْن َ .

ترجمه :عبد اهلل بن عمر از رسول اهلل
روایت ميكنئد :آنحضئرت ازخریئد و
فرو بچه جنينی كئه هنئوز بئه دنيئا
نيامده و در شكم مادر می باشد نهئی
می نمئود ،ایئن نئوع معاملئه در زمئان
جاهليت معمول بود ،مثالً یك نفر شتری
را می خریئد و قيمئت آن را بئه وقتئی
موكول می كرد كه بچه ای كئه حئال در
شكم مادر می باشد ،بعد از اینكه بئه
دنيا آمد و بچه را به دنيا آورد ،آن وقئت
قيمت آن شتر را پرداخت كند .یا اینكئه
در دوران جاهليئت مرسئوم بئود ،بچئئه
جنينی كه هنوز در شكم مادر بود.
دوم :خرید و فروشی که از طریق اناداختن

سنگ بدست می آید ( .تئالی بچنگئان یئا
بخت آزمائی) چنانچه در حدیث شریف
بيان گردیده است :ن أع هریرة ق ل ّ ( :اع
انااول لع صااهع لع هًااب ونااهم اان عًااا لّحص ا ة
«»٥٢
و ن عًا لّهرا .
ترجمه :ابوهریرة می گوید :پيامبر
از معامله حصاۀ( بوسيله انداختن سنگ
ریزه بسوی كان و )....انجام می شد ،و از
معامله ای كه در آن فریب كئاری و عئام
فریبی باشد منع فرموده است.
صاهأع لّهأابَ َهًَْاب َو َناهأ َم ( :
سوم :قَ َل َا َن َ
اول لع َ
«»٥٠
ك ر لّ َْم ء رَِّأبَ غَ َرٌا .
َّ تَ َْتَا َرول لّ أ
س َم َ
ترجمه :رسول اهلل فرمودند :ماهی در آب
را خریداری نكنيد كه غٌرر و فریب است.
چهارم :خرید و فرو انگئور ،سئيب،
بادام خرما و هر نوع ميوه كه در شاخچه
درخت باشد و درست پخته نشده اسئت
و پشمی كه ریخته نشئده ،شئيری كئه
دوشيده نشده ممنوع و حئرام ميباشئد
چنانچه آنحضئرت ميفرمایئد ( :و ان لعان
ا ا لع تثا ّع ن ما قا ل ّ :اع اناول لع
صا ااهع لع هًا ااب وآّا ااب ونا ااهم أن تا ا ا ع ثما اارالة حتا ااع
تطث اام وّ یاا ا ع ص ااوف ه ااع ظ اار وّ ّ ااان را ا
«»٥١
رع

ترجمه :ابئن عبئاسب مئی گویئد:
رسول خدا از اینكه ميوه( محصئول) را
قبئئل از آن كئئه قابئئل اسئئتفاده باشئئد،
بفروشند منع فرمود -و اینكه پشمی كه
هنوز چيده نشده و روی گوسفند است،
فروختئئه نشئئود ،و شئئير را در پسئئتان
نفروشند .و در حدیث دیگر امام بخاری
از عبئئد اهلل بئئن عمئئر نقئئل ميكنئئد و
اول لّهأااب  -صااهع لع هًااب
ميفرمایئئد ( :أَ أن َا َنا َ
ونااهم َّ -ا َ ااع َاان لّ َْم َزلعَانَااة َولّ َْم َزلعَانَاةَ عَا ًْا َاا لّث َأماار
«»٥٠
ع ّت ْأمر َك ًْفال َوعَا ًْ َا لّ أزعًب ع ّْ َء ْر َك ًْفال. .
ترجمه :از عبد اهلل بن عمرب روایت
است كه رسول اهلل از بيع مزابنئه ،منئع
كرد .یعنی خرمای تازه در عوض خرمای
خشك ،یا كشمش در مقابل انگور تئازه،
با كيل( یا یك وزن) معامله شود ( .زیئرا
در این نوع معامله ،احتمئال ربئا وجئود
دارد).
پنجم :کمترین عذاب فریب تقلب و جعال در

اسالم :رسول اهلل كمترین عذاب فریئب،
تقلب و جعل كاری را در احادیئث ذكئر
نموده است بطور مثال یك دو حدیث را
ذكر خواهيم نمود :ادامه دارد...
مآخذ:

 -٥ررهنع مثًن دکتر محمر مثًن
 -٣عین لّرین لعن لّنجًم لّاحر لّرلئو :ج ۵
ص  ۷۲۲ملتاب ه مهب.
 .٢رقب لّنفمی و لدّتب ج  ١ص ٢

.٠ق ّون حم ی لعمست هک رصا لول م د نو .

 -١مسنر لحمر حریا هم ا  ٥٧٣٠١:هثب
لّیم ن حریا  ٥٥٧٥مثجم لّلاًرحریا ٠٠٥٥.
 .٠ننن ترمذ ٥٣٤٣ :
 .٧ن ا ا اانن ترم ا ا ااذ  :ح ا ا ااریا -٥٣٥٤
٥٣٤٣.
 .٨صحً عل ا  :حریا٣٤٨٧.
 .٣صحً مسهم :حریا ٥٠٤٠.
 .٥٤ننن ترمذ  :حریا ٥٣٤٨.
 .٥٥صحً عل ا  :حریا ٣٤٧٠
 -٥٣صحً عل ا حریا٣٣٢٠. :
 .٥٢صحً مسهم حریا٥١٥٢. :
 .٥٠مسنر لحمر حریا٢٠٧٠. :
 -٥١م ثج ا ا ا ا ا اام لّلاً ا ا ا ا ا اار ح ا ا ا ا ا ااریا:
٥٥٣٢١.
٣٥٧٥
حریا:
ا
عل
صحً
.٥٠
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اول :کارکنان عمومی

این گروه از كاركنان پئيش زمينئه
كلی و عمومی دارند كه به یور معمول
با مئدیران مشئابه انئد و بئه عنئوان
دستياران مدیران ارشد فعاليئت مئی
كنند .این كاركنان متخص نيسئتند،
اختيار و مسووليت ندارند .ایئن افئراد
ممكن اسئت جایگئاه هئای وظيفئوی
متعددی؛ مانند :دستيار و یا سرپرست
مقام ریاست را هم داشته باشند.
دوم :کارکنان متاص

شامل :امور اداری ،مالی ،محاسئبه ،پئالن و
موارد همسان آن گردد.
جایگاه کنترولی :این گئروه از كاركنئان در
بخش های كنترول كيفيت ،تقتيش ،نظارت
و ارزیابی خدمات ارایه می دهند كئه مئی
توانند كيفيت محصول و خدمات را بررسی
و كاركنان مربویه را به رعایت نئورم هئا و
پروسيجرهای اداری متوجه سازند.
مشكل اصلی این سئاختار ،سئردرگمی و
تعارضاتی است كه بين صف و كاركنان ایجاد
مئئی شئئود .هزینئئه بئئانی اسئئئتخدام
كاركنان متخص از یك یئرف و از جانئب
دیگر برخی اوقات افراد متخص بئه دنبئال
تبارز ارز ها و داشته های خود می باشئند
كه به قيمت نادیده گرفتن قدرت اختيارات و
صالحيت رؤسا تمام می گردد.

برخالف كاركنان عمومی كئه فقئط
نقش دستيار رؤسا را برعهئده دارنئد،
كاركنئئان متخصئئ  ،توصئئيه هئئای
تخصصی و خدماتی خئود را بئه همئه
كاركنان در همه ابعاد اداره ارایئه مئی
دهنئئد .ایئئن گئئروه از كاركنئ
ئان دارای ساختار سلسله مراتبی
سئئابقه تخصصئئی در زمينئئه هئئای
ساختاری است كه در آن یك نهئاد در ر س
عملياتی اند و می توانند در هر كدام از مركئئز قئئدرت بئئوده و نهادهئئای دیگئئر تئئابع
این سه جایگاه قرار داشته باشند:
دوران سلسله مراتب اداری می باشند.
()1جایگاه مشاور :هدف اصلی این گروه سازمان های مذهبی و برخی ادارات دولتی
ارایه مشوره های تخصصی و همكئاری از این شيوه پيروی می نمایند .زیردستان بئا
آمر خود تعامل دارند ،ولی به دليئل كنئدی
با وزیر یا رئيس اداره در هنگئام رونئئئد ارتبایئئئات ،جریئئئان گئئئرد
لزوم است .در صورت ضئرورت ،ایالعات محدود و همراه با تنافضات است.
اداره مئئی توانئئد از كاركنئئان بهترین شكل از تجسم سلسئله مراتبئی
متخص در بخش های حقئوق ،این گونه اداره را می توان در شئكل هئرم
ارتبایات ،اقتصاد و سئایر امئور یافت .ر س هرم مركئز قئدرت اسئت كئه
تخصصی مشوره بگيرد.
تعئئداد افئئراد در آنجئئا انئئدک انئئد .امئئا
()2جایگاه خدماتی :این گروه از قاعده هرم شامل صدها تن از افرادی مئی
كاركنان ،خدماتی ارایه می كنند شود كه در سط پایين سلسله مراتب قرار
كه بئرای همئه اداره سئودمند دارند .هرچه به ر س هرم نزدیك تر شویم
 26است نه فقط بئرای یئك گئروه قدرت و مزایا بيشتر می شود.
خاص .خدمات آنان مئی توانئد بسيئئاری از ادارت حئئكومتی و شماری

از شئئركت هئای خصوصئی از یئك
چئئنين سئئاختاری پيئئئروی مئی
نمایند .ولی در جوامع مئدرن و اكثئر
ادارات نوین ثروت و قئدرت حئاكم در
بين نهادهای مختلف و افئراد اداره بئه
گونه عادننه تقسيم می شود.
ساختار وظیفه یی

گرچه پيشتر از این در مورد بئه یئور
فشرده بحث صورت گرفته ،اما به دليئل
كارآمدی ایئن سئاختار در رو هئای
مشترک اندكی به آن پرداخته می شود.
اداره وظيفه یئی بئرای هئر اجئراآت
وظيفوی سلسله مراتب جداگانئه دارد.
تقسيم بندی اداره بر اساس دیپارتمنت
های عملياتی ،پایئه و اسئاس تقسئيم
بندی وظایف است كه به یكی از بخئش
های اجراآتی یا یك مهارت خئاص اداره
مرتبط اند .زنجيره دستوردهی عملكرد
ها به مدیر اجرایی یا عملياتی می رسئد
كه به مدیر ارشد گزار می دهند.
یكی از معایب درشت ساختار سلسله
مراتب این است كه مئدیران بئه یئور
عموم فاقد تخص های نزم استند .بئر
عالوه یك مدیر نمی تواند در تمام زمينه
ها تخص نزم داشئته باشئد .در مئودل
صف ،كاركنان متخص اختيئار كامئل را
برای اجرای توصيه های خود ندارد.
یك مدیر اداره وظيفه یی می توانئد
در بخئئش هئئای دیگئئری غيئئر از
زیردستان خود تصميم گيری و دستور
صادر نمایئد و ایئن حئق را دارد كئه
كاركنان را به انجام یئك كئار خئاص
ملزم كند .از بهترین نمونه هئایی كئه
می توان برای چنين مدیرانی مثال زد،

مئئدیرانی اسئئتند كئئه در بخئئش هئئای
كنترول كيفيت ،امنيت و روابط كارگران
و كارفرمایان فعاليت می كنند.
در ضمن یكی از مهم ترین نق هئای
دیگر یراحی وظيفه یی این اسئت كئه
تخص هئای فرعئی و محئدود ،جئای
مهارت های اصلی مدیریت را می گيئرد
و مدیران عملياتی آمادگی كافی را برای
كسب جایگاه مئدیران ارشئد ،حاصئل
كرده نمی توانند .واحئدهای وظيفه یی
ساختار ستاره یی
بر محدوده فعاليت های خود تمركز مئی سئاختار سئتاره یئی كئه برخئی آن را
كنند و كمتر در قبال وظایف كلی اداره ،ساختار خوشه یی هئم مئی خواننئد بئه
پاسخگو و مسوول می باشند.
تركيبئئی از دو یئئا چنئئد اداره درگيئئر در
ساختار پروژهیی
كسب و كار متفاوت می گویند كئه تحئت
این ساختار مؤقتی اسئت كئه بئرای یك ساختار اداری مادر فعاليت می كنند.
اجرای پرومه های خاص در زمان خئاص این گونه ساختار دارای تشكيالت بزرگ و
تشكيل می شود و زمانی كئه اداره بئه چند مليتی است.
اهداف خود دست پيدا كئرد ،سئاختار در این نوع اداره گروهی از افراد با هئم
پرومه منحل می شود.
كار می كنند تا مشكالت كسئب و كئار را
متخصصان این بخش بر اساس مهارت بریرف كرده و فرایند جدیدی را تعریف و
ها و وظایف و تخص های فنی انتخاب تدوین نمایند .بعد از این كئه كئار شئان
می شوند نه توانایی پالن سازی ،تجربئه انجام شد ،از هم جدا می شوند.
و تصميم گيری .ساختارهای پرومه یئی
اداره هایی با این سئاختار شئكل مئی
در مواقع ذیل سودمند اند:
گيرند كه دایم مركئز خئود را مهندسئی
 .1زمانی كه اهئداف یئك پئرومه بئه مجدد و منسجم می نمایند .بدین وسئيله
روشنی بيان شده و زمئان تكميئل آن سرمایه ها و ظرفيت هئای معنئوی مهئم
تعيين شده باشد.
اداره را حفظ می كنند.
 .2هنگامی كه یئك پئرومه خئاص و این مودل چارچوبی برای تفكر كلئی در
منحصر به فرد بوده و جز ای از وظایف باره پنج عنصر كليدی اداره فئراهم مئی
روزمره اداره نباشد.
كند .هر عنصر یك جئز كليئدی اداره را
 .3وقتی كه برای اجرای پئرومه هئای نشان می دهد .زمانی كه هم این عناصئر
مختلف ،به مهارت ها و تخصئ هئای با هم همسو شوند ،اداره به اثربخش ترین
خاص نياز باشئد و جهئت رسئيدن بئه وضعيت خود دست می یابد .این عناصر یا
اهئئداف كلئئی اداره هئئر كئئدام از ایئئن متغييرها عبارت اند از:
متخصصان با هم همكاری نمایند.
 .1ساختار تشكيالتی.
 .4پرومه مورد نظر مؤقتی بئوده و بئه  .2قوانين ،مقرره هئا ،یرزالعمئل هئا و
پرومه های دیگر بسط پيدا نكند.
پروسيجرهای اداری.
ساختارهای پیشنهادی
 .3مزد و امتيازات.
بئئرای یراحئئی سئئاختارهای اداری .4 ،مدیران و كاركنان.
ضرورت های ایجابی اداره در اولویت امر  .5استراتيدی.
قرار دارد .بئه ایئن معنئی كئه بعئد از
ساختار تارعنکبوتی
دریافت داده ها و جمع آوری ایالعئات اداره های تارعنكبوتی توجه تخصصئی
مقئئدماتی و نيازهئئای اساسئئی اداره ،بر منایق چندگانه جغرافيایی داشته و بئا
اهداف ،پالن های استراتيدیك و قوانين استفاده از تجارب خئدمات رسئانی اداره
مربویه نوعيت ساختار اداری آن مطئابق
مودل های مطرح توسط مئدیریت ارشئد
اداره با همكاری مسوونن منئابع بشئری،
كارشناسئئان ،مشئئاوران و ادارات ذیئئربط
ترتيب می یابد.
در بحث ذیئل شئماری از سئاختارهای
پيشنهادی برای شركت ها ارایه می گردند
كه می توان از آنها نظر به نياز در ساختار
اداری بهره برد.

های دیگر ،بهترین بهره را از دانئئش و
ایالعئئات منئئابع خئئارج اداره ،بئه
دست می آورند.
ایئئن سئئاختار اداری خطئئر سئئرمایه
گذاری را كاهش بخشئيده ،خالقيئت و
نئئوآوری افئئراد را بئئان بئئرده و احتمئئال
اختراعات را افزایش می دهد .شرط اوليه
ایجاد و گستر این نوع مناسبات در آن
است كه باید اهئداف و تعهئدات جنبئه
مشترک و یكنواخت پيدا كنند تئا بئدین
وسيله سازگاری واحدها افزایش یافتئه و
روحيه تفاهم بيشتر در اداره ایجاد گردد.
ساختار پارندی

برخی ایئن استاد
امانراوفابئه عنئاوین
سئاختار
دیگری مثل اداره های سه وجهی بيئان
كرده اند .اداره پارندی فعاليت های غير
اسئئتراتيدیك را در زنجيئئره ارز هئئا
مشخ و آنها را به واحئدهای خئارجی
محول می كند .با این شيوه ،مصارف اداره
كاهش می یابد و نيروی مئدیریت صئرف
فعاليت های اصلی می شود.
اداره پارندی به مدیریت قئدرت مئی
دهد تا توان خئود را بئر زمينئه هئای
اساسی متمركئز كنئد ،زیئرا ایئن اداره
دارای مزیت های رقابتی است و از امور
جزئی و كم اهميت دوری می گزیند.

ساختار مجازی

اداره مجئازی عبئئارت از یئئك شئئبكه
مؤقت است كه جهت افئزایش كئارایی و
رسيدن به اهداف مورد نظر تمئام واحئد
های آن با یكدیگر به همكاری نزدیك می
پردازند .بارزترین شاخصه این نئوع اداره
وجود انعظاف پذیری در آن است.
تمام شركا در ایئن گئئئونه
اداره دارای امتئيازات برابر بوده
و شئئامل عرضئئه كننئئدگان،
مشتریان و رقبئا مئی باشئند.
شركا در این اداره ها با سرعت
با همئدیگر همكئاری و ارتبئاط
برقرار می كنند تا از فرصت هئا
استفاده بيشتر و بهتر نمایند.
هر یك از شركا در یك دایره
مشترک كاری تال می ورزنئد 27
تا شایستگی هئای بيشئتری از

خود تبارز داده و عملكرد احسن تری را
نسبت به دیگری داشته باشند.
ساختار تایلی

اداره تخيلی سيستمی اسئت كئه در
آنجا منابع و فرایندهای ایجاد شئده در
خارج از محدوده مرز قئانونی اداره مئی
باشد .ویدگی اداره تخيلی عبارت است از:
 .1بزرگتر از آن است كئه در چئارت
تشكيالت اداره نمایان شود.
 .2پرمایه تر از آن است كئه ترازنامئه
آن نشان داده شود.
 .3اداره ایست كه همراه بئا مشئتری
ایجاد ارز كئرده و بئا مشئتریان بئه
عنوان اعضای اداره رفتار می كند.
 .4افئئرادی كئئه در ایئئن گونئئه اداره
استخدام می شوند ،كمتر از افرادی انئد
كه در آن دخيل اند.
ساختارهای عمودی

نظامی است كه فعاليت هئئای فردی و
گروهی را در جئئهت دستيابی به اهداف
و نيازهای اداره هدایت می كند .اساسئی
ترین نوع این ساختار در اداره صف وجود
دارد كه هر فرد فقط به یك رئيس گزار
ميدهد و همه رئيس شان را ميشناسئند.
اختيارات و مسووليتهابئه یئور دقيئق
تقسيم شده است .این گونه سئازماندهی
برای اداره های كوچئئك مناسب اسئت،
زیرا تخص گرایئی عئئئامل مهمئی در
موقعيت آنها به حساب نمی آید.
رئيس اداره نسبت به تمام جنبه های
كار ،آگاهی كامل داشته و همه تصئميم
گيری ها را اتخاذ و عملكئرد كاركنئان را
كنترول می كند .وظایف را كاركنان انجام
می دهند و اجراآت هریك از آنها
به یور مستقيم بئر جریئان كئار
تأثير می گذارد.
این افراد گروههای وظيفئه ای
را تشكيل می دهند كه تقسئيم
بندی آنها بر اساس نوع تخص
است .در این یرح ممكن اسئت
بئئه اعضئئا متخصئ اداره نيئئز
اختياراتی داده شود.
این مودل رایئج تئرین مئورد
 28استفاده در شئركت هاسئت .در
وضعيتی كه تكنولومی بئا ثبئات

تر ،تغييرات قابل پئيش بينئی و رقابئت
محدود باشد ،مودل مذكور برای كسب و
كار آن دوره مناسب و جوابگو است.
اما این نوع اداره ها نمی توانند به خوبی
پاسئئخگوی دگرگئئونی نيازهئئای انقئئالب
تكنولومیكی و عصر صنعت باشند.
امروز ساختارهای عمودی در اكثر اداره
ها ،آرام آرام جای شان را به ساختارهای
افقی رها می كنند .یوری كه موارد ذیئل
برجسته ترین مشكالت اداره های عمودی
را به گونه فشرده بيان كرده و مطلب فئوق
را تایيد می نماید:
 .1در سئئاختارهای عمئئودی ،مئئدیریت
چند نیه ،تبئادل مفكئوره هئا و انجئام
اقدامات تازه را مشكل می سازد .مفكوره
هایی كه در بان یا پایين اداره شكل مئی
گيرند ،قبل از این كه بئه انتهئای دیگئر
اداره برسند ،باید از چندین نیه بگذرند.
 .2ممكن است كه مفكوره های جدید و
اقدامات تازه در ميان نیه های متفئاوت
اداره گم شده و یئا بئا مقاومئت مواجئه
شوند .وجود نیه های چندگانه مدیریتی
افزون بر تأخير در روند ارتبایات ،باعئث
افزایش زمينه حذف مفكوره های بكر نيز
شده می تواند.
 .3در ایئئن گونئئه سئئاختار واحئئدهای
متخص وظيفه یی در یك جا جمع شده
و پيرامون رشته خاص خود ،خئط مئرزی
ترسيم می كنند و گاهی وفئاداری آنهئا
نسئئبت بئئه رشئئته خودشئئان بيش ئتر از
وفاداری به اداره است.
 .4واكنش كند نیه های گوناگون در مقابل

تغييرات و ابداعات و پر هزینه بئودن نیئه -
های چندگانه از جانب دیگر ،یكی از چئالش
های عمده این گونه ساختار است.
 .5رقابت در دنيای امروزی كه عئئرضه
نوآوری های جئدید و واكنئش سئریع بئه
تحونت بازار را می یلبئد ،بئا اداره هئای
عمودی به خوبی انجام نمی شود .این امئر
باعث شده كه شركت های پيشرفته چنين
ساختاری را كنار بگذارند.
ساختارهای افقی

با توجئه بئه دسئتاوردهای حاصئله از
پيشرفت های روزافزون تكنولومی ،مئوج

تفكئئرات جدیئئد خواهئئان تغييئئر
ساختارهای عمودی و سنتی به ساختار
های افقی اند .این امر از یریئق حئذف
مرزها ميان هر یك از بخش ها ،وظایف
و از بين بردن برخی از سلسله مراتئب
اداری ممكن می گردد.
در اشكال نوظهور ساختارهای جدید،
كارها به وسيله تيم های چند رشته ای
صورت می گيرد كه دور یئك فرآینئد
محوری سازماندهی می شوند.
مهم ترین ویدگی شركت های افقئی
قرار آتی است:
 .1به جای وظئایف مركئزی ،بئه روی
وظایف اجرایی و پروسيجرهای مختلف
اداری تمركز دارد.
 .2به عوض افئراد متخصئ كئه در
بخش های تخصصی اداره كار می كنند،
از تيم های چند وظيفه یی استفاده بئه
عمل می آورد.
 .3اداره تخت و پكپارچه است.
 .4در مقایسه بئا اداره هئای سئنتی،
نیه های مدیریتی كمتری دارد.
 .5به توان و ظرفيت كاركنان می افزاید.

 .6به مسوول برنامه هئا و تئيم هئای
مربویه ،اختيارات نزم داده می شئود
تا پرومه ها را با سئرعت بيشئتری بئه
پيش ببرند.
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محمد همایون رائف

لّحماارلع ا لّثا ّمًن ولّصاافة ولّسااف
هاای نااًر لّّاً ا ء ولّمرنااهًن و هاای آّااب و
لها عًتب و صح عتب لجمثًن و عثر.
ااا وا ا م

ا و ااه م االم او مس اادماک ل ااه خواص ااو
ډ ا ا ااه  ،پ ا ا ااو

هللا رب الا ا ا ااا

ډه و ار لاری او نات واه
لا ا ااری او آخا ا اار

خاو طما

ور ا ا ااژ وا ا ااه اسا ا اااب او

جا اااب ایما اااک لا ااری او یا اااا خا اامایأ
راما ا ا اات و ا ا ا ااه و دمن ا ا ا اام وی .و ا ا ا ااا خ ا ا ا اامای
لاو

فرماییژ ،

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﭼ
و ه پو

او ،ا ا
ګماارا و ،ا وای یااژ واال کدااه واای اار
نمی برابری کهه یو له هللا ابحانه

ن ا ااه ا ااو ،او ا اات ک مو ا ا ا
و ر ااږی نااو ا وای یااژ وا کدااه واای ناامی

و اا ااایژ وا ااه وماما ااه ا ا ه وا ااه ل ا ا ر او زار ا ااو

برابااری که ااه ا

و اه چااا ار برابار  ،ا

وه اام ان ااه ل ااار
اااا

ون ا اامی و ا اار کمه ا ااه ایېا ا ا و ،آخ ا اار ورو ا ااه
ی ااا يږ ،او ی ااوازی هللا رام اات غوښ ا نه

الزمر:

اې وه وخجوناو
ا ا ااو ،ق ا ا ا م

کا ا ااې و ی ی هللا لبا ا ااا
اوون و ،آخاار لاه لا اب ناه و ر ااږی

ل ااا

لااه

ناات

وه ولداه ياې

او ا بداه لاه ا

و ااه ل اانک او لش اار ک ااې و ااه
چ ااارخ و اارخ و ااا ې  ،ن ااا ل ای ا و وم اار
ل ااا

ا ا ااړی ا ا ا خ ا ا ا مسا ا اادماک ورور

اااوا ناه خبا نداری او یاواک

و داه يااې

ن ااا اااد  ،خااو ب ااا ا بدااه لااه ا
هللا اابحانه و ا ااایژ مهد ااو بن اام ک ااانو
ل ا ا ااه میا ا ا ااژ ډ ا ا ااه

که ا ا ااه ا ا ا ا

هللا

مهد ااو بناام کااانو یااو لااه صااياوو ډااه ا

ووو . ،

ﯣﭼ

و ااه پ ااو
و اااپ ی او و ااه ر ااا ل ااار ي ااې خ ا ا

ن اا
اخ ااروی

مجاا فرمايي

ا

ډااه و ر ااږی

ډااه

اخد اامو غوښ ا نه ااو ،رام اات

او خ ا ا ا ا ا ا رب ن ا ا ا ا ا ااه و ا ا ا ا ا ااه رام ا ا ا ا ا اات
غوښا ا ا ااجون وی و وایا ا ا ااه برابا ا ا اار  ،و ا ا ا ااه
س اااک ا ا و ااوو  ،ل ااه و ااو اار ا ن ااه
هللا ل ااه و اارخ

پااو ا هللا ر ااا وااه خاااطر وااه ا ه
ک ااې و ی و ،و ااه چ ااا اار کد ااه و اای ن اامی
براباار ا ورن مااه ورا کااې را واااپ  ،ااونر

ا ه وااه و ښااه و ا وی لهااه ا هللا

 ،ا

ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

اااې
ل ا ا ااار

الفرقان٤٦ :

او و ااه س اااک ا خ ا رب
ا ا ا ه و ا ا ااه ق ا ا ا م او و ی و ا ا ا وی

هللا ن ا ااه ن ا ااه

هللا مهد ااص بن اام ک اااک

هللا نا ااه و ا اار لا ااری هللا رب الاا ااا

اا
وی و اار راز م اام ااوون
لاو

 ،و ااا خ اامای

فرمايي

ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﭼ

الطالق٣ -2 :

او و ه پو

ا و ر اږی لاه هللا

ن ا ااه ن ا ااو هللا ب ا ااه ا ااوی ا ااړ،
ل ا ااار
خ ص ااوک ر او رز ب ااه ور ااړ ،و ااه ل ااه
و اه کاای ناه ا واه باه ګمااک واای
ن ااه ااو ،ن ااو و اار و ااه پ ااو ا ا
مجډا ا ا ا ا او ورو یک ا ا ا ااار و ،هللا ا ا ا ا ا
ا ا ا ا ا ا ا اامنه ل ا ا ا ا ا ا ا ااار ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ې
خ صااوک او وراخج ااا رخ ااویوی
وه فهر او وچ کې به وای
نااو ،وايااي ا اباار لااور با
مال ااو ایا ا ژ زوی ي ااارو ن ااویژ
وو او کاااک اار ااې بناامی اااویژ
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وو

وا ا ر با ااه ابا اار ن،ا ا ا ا اارم و ااه

راغد ا ا ا ا ااو او خ دو ړاوون ا ا ا ا ااو او م ا ا ا ا اانبجونو
ا ایت باه ا ورواه ړلاو او زوی ااا باه
ا ااې ووښ ا ااجدو و مبا ا ا  ب ا ااه

و ا ااه ص ا ااب

ودډا ک ولااو او وروااه و ا بااه ااې ا هللا بااه
ن ااا

ر ولااما ااړ ،وماغااه وو ا

زوی ې بنم ډه و ښ م او واه ر کاې
يااارو رمااه و و ااه ااې واای کاااک اار
راو جده نو ا وډوا او ورو یکاارل مار
ا ا هللا رب الا ا ااا ا ااې خ د ا ااو ن ه ا ااو بن ا اام
کاانو وااه وااه بملاه کااې ور ااو ،واه یااو ااامیچ
کې راغیژ ،
اان لعاای لم م اة لّا ا ههی ا اای لع نااب أن
انا ا ااول لع صا ا ااهی لع هًا ا ااب ونا ا ااهم ق ا ا ا ل:
( ها ااًلم عقً ا ا لّهًا ااا ر ّا ااب دل لّص ا ا ّحًن
قاااهلم و هااو قرعااب ّلاام لّاای اعلاام و ملفاارلال
« »٥
ّهسًآت و من ن لّثم
له اب امامه باویژ ډاه روایات ،
وا ا ر ااو هللا و فرمایا
ا ااونر ا ا ااو
ا ا ااو
لا

وروا ااو

زم  ،کها ا ااه

اااې

ا ا اااې وه ا ا اام

جا ا ا ااو ډ ا ا ااه مههن ا ا ااو ن ا ا ااانو
وو ا ونر هللا وه نژ یوایژ بد

 ،او ګناوون ااه ل ااه من ااه وی ،او ااوون ې

روایت ړ ،فرمايي
(ک ا ن صااهی لع هًااب ونااهم یقااو ماان لّهًااا
حتی تتفطر قرم

رقه ّبّ :ام تصانا هاذل یا

انول لع وقر غفر ّاک ما تقار مان ذّااک و یااوا ژ او يااوا ژ هللا رب الاااا
م ا ا ا تا ا ااأخر ق ا ا ا ل(لرف أحا ا ااب لن لکا ا ااون اا ا اارلال ا و ل ار ور ر .،
« »٣
اان لع اای هری اار ا اای لع ن ااب قا ا ل :قا ا ل
هلوالال
ام ا ا االمن ک واي ا ااي ر ا ااو هللا ان ا ا ااول لع ص ا ا ااهی لع هً ا ا ااب ونهم(لرر ا ا ااا
« »٠
اااې وه اام ل اار ووروااه اام أک واار ی لّصفة عث ّفریرب صفة لّهًا
بتی

ا ا ا ی ا اار وه ا اام ل ا ااه و ا ا ا ب ا ااه ي ا ااې ېا ا ا
و ړ ا ا ا می ن ا ا ااو م ا ا ااا ورو ا ا ااه ووي ا ا ا ای هللا ورو ااجه ا اااې وه اام ا ااونر  ،ما ااونږ
ر وله ویژ ا ې وی ااا ا ا هللا اجا ا کاااک ول مب ا  اما ا بولااو نااو واار مااو
ااې واااپو هللا رب الااا وااه
ا
زماه
ااهوی او ښ ااو من
و ا ی ااو ،او راود ااون
رواه ښاایژ  .،وياي فرمايا آیاا  ،ل ااوا لا ا ر او زاری و ا ااړو ورپا ااو زما ااونږ اا ااا ا ا

م ااطي  و ااه ی ااو ورا ب ی ا ؛ راغ ااژ

ا ا انسا اااک

او ورو ا ااه و ا ا فرماي ا ا ( ی ا ا ا محما ا اار ها ا اارف

ل ااه ګن ااا

ډ ااه ااا او ب ا

ا ا اااې واپلم

ا ا

وه ا ا اام ل ا ا ااار

مسا ا اادماک ډا ا ااه ا ا ااهر ایسا ا ااجون
بناام ااویوی وااه یااو ب ا ااامیچ کااې
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ا ا ا ا ا ا ام ا ا ا ا ا االمن ک لایش ا ا ا ا ااهل

ن ونااو ډااه  ،کهااه ا ر ااا وااه کااې نااو،
ر ااا

ې له ګناوونو ډه رغوری .
نو پو ه غوای ،ګنا ورک وناه
ا ا ق و ا ااه ا ا  ،ا اااې ا ا
ا ق وه ام اونر و اړ ،ا یاو لاه
و ااو و ا ا دو ډ ااه

ډ ا ااوا خده ا ااو و ا اار ا اانر ک ا ااې ب ا ااا لاو ا ااه او
اارر پښ ااتک و ،او اااې ااونر غا ااور

ونااه او اای ا

هللا ااهر ګاااار بناام

ااوی خواوه بم

ی.
زم ا ا ا ااو خ ا ا ا ااو ول مب ا ا ا ا اب ا ا ا اار محم ا ا ا اام

لّمؤمن قً لّهًا

« »٢

ای محمام  مالم

ارر ا

و ااه ا اااې وه ا اام ان ااه ل ا ااار واپ ا اام
اااې وه اام ااوی
 ،و اار و ااه پ ااو ا
هللا اابحانه و ا ااایژ و ااه زاری ااو ،ور ااژ

ن وناو فارا ان اه

ق.

 -1اول لّح کم
 -٣اول لّال ا و مسهم
 -٢اول لّال ا
 -٠اول مسهم

مقدمه

لّحمرع ا لّث ّمًن ولّصفة ولّسف هی
أهرف لألّاً ء ولّمرناهًن ّاًنا و اناوّن محمار
و هی آّب و صحاب أجمثًن و عثر:
فالح و رستگاری ،سالمت جسئمی و
روانی از جمل نعمت های بزرگ و خئدا
دادی اند كه هر انسان عاقل و هشئيار
هميشه سعی مينماید تا در ضئمن بئر
خور دار بودن از سایر نعمت ها از ایئن
دو نعمت بزرگ نيز بر خئوردار باشئد.
روی همين علت تعداد زیادی از انسانها
چه در گذشته و چه امئروز بئه غئرض
حفظ صحت و سالمتی و دفئع هرنئوع
خطر و مرض موجود و یا احتمالی و بئر
اساس جهل و عئدم آگئاهی از احكئام
شرع ،به برخئی ابئزار و وسئایل غيئر
شرعی از جمله آویزان نمودن تارهئا و
حلقه های مخصوص ،بستن مهره هئا و
دانه ها و برخی كارهای خرافئی دیگئر
متوسل ميگردند كه نه تنها هيچ نئوع
مرض و خطری را دفع نمی نماید بلكئه
اضرار و مفاسد زیادی را نيئز در قبئال
دارد كه بزرگترین و خطرناكترین آنهئا
همانا ضعف و یا نابودی ایمان و عقيئده
و بئئئاآلخره محروميئئئت از فئئئالح و
رستگاری است.
از آنجائيكه دین مقدس اسئالم كئه
یك دین كامل و ضامن سعادت انسئان
در دنيا و آخرت است همواره به غئرض

تكميل و تحكيم اساسات دینی و اعتقادی
پيروانش ،مسئلمانان را از روی آوردن بئه
هرنوع شرک و خرافات و داشتن تعلئق و
پيوند های ما فوق انسباب بئا بنئدگان و
سایر مخلوقات بئاز داشئته و بئه غئرض
تكميل و تنویر عقول و افكئار شئان ،روی
آوردن به هرنوع خرافه و افسانه را حئرام
قرار داده و برای انجام دادن چنين اعمئال
و كارها توصيه نمئوده اسئت كئه سئبب
محفوظ ماندن عقيئده و ایمئان ،رشئد و
شگوفایی عقئل و فكئر ،تزكيئه و پئاكی
نفسئئئها ،سئئئالمت مانئئئدن روح وروان،
ایمينان قلب و اذهان ،و بئاآلخره سئبب
صالح و بهبودی امور دینی و دنيوی شئان
ميگردد.
باتوجه به حقيقت فوق یكی از خرافه ها
و بينش های پوچ و نادرستی كه بئا دیئن
پاک و راستين الهی ،عقل صحي و سئالم
در تضاد قرار دارد همين وابسئتگی هئای
بایل و تعلقات دروغينی اسئت كئه از آن
بنام" فال بينی ها و سفسته گئویی هئای
دروغ ،تعویذ و تومار مخالف شرع ،حلقئه
ها و تارهای ضد افسون و شئگون ،مهئرۀ
چشم ،خر مهره ها ...و غيره كه از آنهئا در
احادیث به تمائم و توله تعبير شده است"
یاد می كنند كه متاسفانه تعداد زیئادی از
مسلمانان غافل و خو باور تا هنئوز -بئا
وصف اینكه دین اسالم عليه آنها مبئارزه
نموده ،ضررها و مفاسد بزرگ آنها را بيئان

داشته است– گرویئده و دلباختئ آن
خرافات و افسانه ها می باشند ،و انواع
مختلف این تارها و دانه ها ،پارچه ها و
تكه های مختلف را در دست و بئازوی
خویش ،و گاهی هم در پيش رو یا عقب
موتر ها و خانه ها ،نصب و آویزان مئی
كنند.
اینك با توجه به اضرار و مفاسد روی
آوردن به خرافات نام بئرده ،ميخئواهم
در قدم اول حرمئت بسئتن و آویئزان
نمودن هر نوع تار ها و حلقه ها ،تكه ها
و پارچه ها و یا آویزان نمودن شمشئير
و سالح و هر نوع وسایل دیگر را بر در
ودیوار مزار ها و زیارت هئا ،شئاخها و
تنه های درختان بئه عنئوان تبئرک و
كسب خير و غيره تئذكر داده ،سئپس
اضرار و مفاسد آنها را در پرتو احادیئث
نبوی مورد بررسی قرار دهم.
دالیل حرمات بساتن و آویازان
نمودن تارها و حلقه ها و وجوب قطع
آنها:

دین مبئين اسئالم بئه هئدف
حفظ و سالمتی عقيده و اندیش
مسلمانان و تحكيم روابط ایشان
با خداوند ،همواره بئر توكئل و
اعتماد بر خداوند تاكيد نموده ،و
همواره توصيه نمئوده اسئت تئا
هنگام احساس خطر از چيئزی و
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یا نگران شدن در مورد چيئزی،

امور ذیل اند:

تنها به ذات واحد و یكتئا ،پروردگئار
 - 1تضاد روی آوردن به این خرافات با آیات
قادر و توانئا رجئوع و التجئا نمئوده،
 - 2امر به قطع و بردیدن هرناو تاار و
خالصانه و مخلصئانه بئه ذات وی روی قرآنی:
حلقه های ماصوص:
دليل اول حرمت روی آوردن به اینگونه
آورند ،چنانچه اهلل متعال خطئاب بئه
دليئئل دوم بئئرای حرمئئت بسئئتن و
پيامبر فرموده است :ﭽﭑ ﭒ خرافات همانا تضاد آنها بئا آیئات صئری
آویزان نمودن تارها و حلقه هئا همانئا
ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ قرآنی است ،یوریكه اهلل متعال در آیئات امر و توصي پيامبر به قطع و بریئدن
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
متعدد قرآنی بر یرف كنندۀ هرنوع ضرر و آن تارها و حلقه های است كه برخی ها
یوّس٥٤٧ :
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ
زیان ،دور كنندۀ هرنوع رنئج و مشئقت ،و در گذشته از ترس نظر بد و یئا كئدام
" و اگر خداوند( بئراى امتحئان یئا بر آورده سازندۀ هرنوع خواست و حاجت ،مرض و دفع مشكل دیگر ،در دسئت و
كيفئئر گنئئاه) زیئئانى بئئه تئئو رسئئاند ،تنها ذات خود را معرفی نموده فرمئوده بازوی خویش و یا گردنهئای حيوانئات
هيچكس جز او آن را بئر یئرف نمئى است :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ آویزان می نمودند ،چنانچه در حئدیث
سازد ،و اگر اراده خيرى براى تو كنئد ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ عمران بن حصين آمئده اسئت كئه
لألّث ٥٧ :
هيچكس مانع فضل او نخواهد شد ،آن
صاهأع لّهأاابَ َهًَْااب َو َناهأ َم
ميگویئئد « :اأى لّناا َ
را به هر كس از بندگانش بخواهد مئى
ص ْفر رق ل :ي ویحک م
" اگر خداونئد زیئانى بئه تئو برسئاند اجفال ر یر حهْقة من َ
(٣
رساند و او غفور و رحيم است".
هيچكس جز او نمى توانئد آن را بریئرف هذلني ق ل :من لّولهنَة  .رقا ل :يلّز ا رِّ ا
أ
و پيامبر نيز در خطئاب بئه پسئر سازد و اگر خيرى به تو رساند او بئر همئه ّ تزیرد يّ وهن ال رِّك ّو م وه هًاك ما
(٢
كاكایش عبد اهلل بئن عبئاسب در چيز توانا است".
أرهح أعرلال»
و نيز فرموده است :ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ
ضمن یك توصي بسيار مهم و جئامع
" پيامبر در دست و با زوی مئردی
فرمودنئئئد « :يذَل َن اأَّْ َ رَ ْن اأَل لّهأااب َويذَل ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ حلقه ای را دید و فرمود :وای بر تو این
(٥
لنتَا َث ْن َ رَ ْنتَث ْن ع ّهأب»
لّولهنَة بخایر
ْ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ چيست؟ آن مردگفت( م َن َ
یوّس٥٤٧ :
" اگر چيزی مئی خئواهی از خئدا ﭫﭼ
دور كردن( قَاهَانج ضعف و سستی است.
بخواه ،و اگر یاری می جئویی از خئدا
" و اگر خداوند( بئراى امتحئان یئا بئه پيامبر فرمودند :آگاه بئا كئه ایئن
بجو".
غرض رفع درجات) زیانى بئه تئو رسئاند ،زیاد نمی كند بئرای تئو مگرضئعف و
پس با در نظر داشت آیت و حئدیث هيچكس جز او آن را بر یرف نمى سازد ،و سستی را ،دور بانداز آنرا ؛ زیرا اگر تئو
فئئوق پنئئاه بئئردن وروی آوردن بئئه اگر اراده خيرى براى تئو كنئد هئيچكس بميری و این دربازوی تو باشئد هرگئز
هرگونه حلقه های فلزی و معدنی و یئا مانع فضل او نخواهد شد ،آن را به هر كس رستگار نخواهی شد".
بستن چهل بندها و بئازو بنئدها كئه از بندگانش بخواهد مى رساند و او غفور و
شي ابن عثيمين /در تفسئير« ّ
مشابهت به اهل هنود دارد ،هم چنان رحيم است".
تزیرد يّ وهنالا » ميگوید :منظور از ضعف و
فال دیدن و خرافه گئویی از آینئده و
و نيز فرموده اسئت :ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ سسئئتی كئئه در اثئئر آویئئزان نم ئودن
لّنحا ا ا ا ا ااا:
گذشته افراد ،آویزان نمودن مهره ها و ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆﭼ
اینگونه تارها بر آویزان كننده عئارض
خر مهره ها ،در خانه و موتر و
" آنچه از نعمتها داریئد همئه از یئرف ميگردد ،ضعف روحی و روانی است نئه
یا در دست و بازو ،با بيئنش و خداست ،سپس هنگامى كه ناراحتيها بئه ضعف جسمی ،اما ضعف جسمی را نيئز
عقيدۀ توحيدی در تضاد كامل شما مى رسد او را مى خوانيد".
نميتوان رد كرد؛ زیرا زمانيكه تعلئق و
قئئرار داشئئته و شئئرعاً حئئرام
آیات مبارك فوق صراحت دارد بر اینكه ارتباط انسان با اینگونه تارهئا و حلقئه
پنداشته ميشود؛ زیرا خداوند هر نوع ضرر وزیان را تنها اهلل متعئال بئر هئئا قئئائم گئئردد ،نفئئس و روح انسئئان
متعال آنها را برای دور كئردن یرف می سازد ،و تنهئا اهلل متعئال ذاتئی ضعيف گردیئده و بئر همئين اسئباب
بيماری بعئد از وقئوعش و یئا است كه بئه غئرض كسئب و استحصئال اعتماد نموده و برعكس اعتمئاد بئر
وقایئئه از بيمئئاری قبئئل از هرنوع خير و بركت و دفع هرنوع ضرر بئه خداوند ضعيف ميگردد كئه در نتيجئه
وقئئوعش ،وضئئع و معرفئئی وی باید رجوع كرد ،و چون اهلل متعال قادر گئئاهی یئئك انسئئان صئئحت منئئد و
 32ننموده است .و دنیل حرمئت و توانا بر هر چيز است لذا بئا سئبب و یئا تندرستی خود را مریض تصئور نمئوده
اعمال و خرافئات ذكئر شئده بدون سبب ،هر مشكل را بر یئرف و هئر باآلخره مریض مئی شئود ،لئذا دیئده
حاجت را بر آورده می سازد.

ميشود كه سبب اصئلی مبئتال شئدن
یكتعداد اشخاص و افئراد بئه امئراض
روانی همانا ضعف و ناتوانی نفسی آنها
است كه خئود را مئریض گمئان مئی
كنند ،و همين و هئم و گمئان بعئد از
مدتی با مرور زمان به حقيقت تبئدیل
(٠
می شود.
در یك حدیث دیگئر از ابئو بشئير
انصاری روایت شده كه گفته اسئت:
أَّأابَ َكا َن َم َاا َا َناول لّهأاب -صاهع لع هًاب ونااهم
اا
 ر عَا ْث أ َْنا َف ا َولّنأا َ را َماًات ْم رَأ َْا َن َ
ول لّهأب  -صهع لع هًب وناهم َ -ا َناوّال أَ ْن
َا َن َ
افدةٌ
افدةٌ م ْان َوتَا ُر أ َْو قا َ
ّ ی ْاا َقاًَ أن را َاقَااَاة عَثًا ُر ق َ
(١
يّ قَط َث ْ
" ابو بشير در یكی از سفرها ،همراه
رسول خدا بود و هنگام شب كه مردم
در حال استراحت بودنئد ،رسئول اهلل
شخصی را فرستاد تا اعالم كنئد كئه
هيچ قالده ای در گردن شئتری بئاقی
نماند مگر اینكه قطع شود.
امئئام مسئئلم در صئئحيحش سئئبب
آویزان نمودن چنئين قئالده هئا را از
امام مالك روایت نموده كه گفته است:
اك م ْان لّ َْثاًْن» .یعنی به باور مئن
« أ ََاى ذَّ َ
این عمل ایشان به غئرض حفاظئت از
نظر بد بوده است.
وجه استدنل از دو حدیث فوق بئر
حرمت بستن و آویزان نمودن تارهئا و
حلقه ها این است كه در آنها به قطئع
نمئئودن تارهئئای مخصوصئئی كئئه در
دستان و بازو ها ویا گردنهای شئتران
انداخته شده باشد ،امر شئده اسئت؛
زیرا عادت عرب در جاهليت این بئود
كئئه آنهئئا تارهئئای مخصوصئئی را در
گردنهای مواشی و حيوانات خویش به
غرض دفع نظر بئد ،حفاظئت بئدن و
حيوانات ،نگهبانی خانه ها و یا دكانهئا
آویزان می كردند ،و گاهی هئم در آن
تارها برخی دانه ها و مهره هئا را نيئز
می انداختند .و ایئن نئوعی از انئواع
تمائم به شمار ميرود ،و دليئل وجئوب

قطع اینگونه تارها و تمائم این است كه این
عمل بيانگر این باور است كه گویئا آویئزان
كننده ،عقيدۀ دفع ضرر و یا كسئب نفئع را
در آن تارهئئا و مهئئره هئئا نمئئوده اسئئت ،و
اینگونه باور ها در بر گردانيدن ارادۀ الهئی
هيچ تاثيری نداشته بلكه یئك بئاور كئامالً
شركی به شمار ميرود كه این خئود دليئل
دیگری بر حرمت اینگونه اعمال می باشئد
كه توضي آن در نقط بعدی خواهد آمئد؛
لذا حافظ ابن حجر عسقالنی در مورد سبب
قطع نمودن اینگونه تارها گفته است( :يّ ام
ك ا ّول یقهاارون ليعااا أوت ا ا لّقس ا ّ ا ف تصااًا لّثااًن
فما عاأن لألوتا ا ّ تاارد ماان
عاز م م رااأمرول عقطث ا ي ال
(٠
أمر لع هً ال
یعنی مردم زمان جاهليئت در گردنهئای
شتران تارهای كمان را به غرض جلئوگيری
از نظر بد آویزان مئی كردنئد؛ لئذا توسئط
پيامبر به قطع آن تارها مئامور شئدند ،و
توسط این عمل به ایشان تفهيم گردید كئه
اینگونه تارها در رد حكم و فيصل خداونئد
هيچ تاثيری ندارند.
پس از حكم پيئامبر بئه قطئع نمئودن
تارها و حلقه های كه در گردنهای شتران به
غرض دفع نظر بد و غيره آویزان كرده مئی
شود و نيز از توضيحات ارایه شده در مئورد
سبب قطع آنها دانسته شئد كئه اینگونئه
اعمئئال حئئرام و ناجئئائز بئئوده و بخشئئی از
خرافات و اعمال جاهليت به شمار ميروند.
 -3شرک بودن اعمال فوق:

دليل سوم بئر حرمئت بسئتن و آویئزان
نمودن اینگونه تارها احادیث متعددی است
كه در آن ها اینگونه اعمال را شرک خوانده
شده است ،و بدون شك شرک با تمام انواع
و اشكال آن چه اكبر باشد یا اصئغر ،خفئی
باشد یا جلی ،یك عمل حئرام و نامشئروع
است ،چنانچه در مسئند امئام احمئد بئن
حنبل از عقب بن عامر روایت شئده كئه
صاهأع لعَ َهَ ًْاب َو َناهأ َم
گفته اسئت « :أَ أن َا َن َ
اول لع َ
اك َ اان ولح اارُ
سا َ ْ َ
اا يّ ًَْ ااب َاْها ا ٌ رَااَا ا یَ َا ت ْس ا َاثةال َوأ َْم َ
أَقاْاَ ا َ
اول لع عَ یَا ْثا ا َ ت ْس ا َاثةال َو تَا َرْكا ا َ َها ا َذلن
رَا َقا ا َّول :یَا ا َا َن ا َ
ًمةالي رَأَ ْد َخ َا یَ َر َ رَا َقطَ َث َ رَااَ یَا َثبَ َو
قَ َل :ي ي أن َهًَْب تَم َ

ًمةال رَا َق ْر أَ ْه َر َدي
قَ َل :ي َم ْن َهأ َو تَم َ
یعنی جمعی از مردم نزد پيئامبر
آمدند ،پيامبر با نئه( )5تئن ایشئان
بيعت نمودند اما از بيعت با یكی از آنها
ابئئا ورزیدنئئد .ایشئئان سئئوال نمئئوده
گفتند :ای رسول اهلل علت چيست كه
با نئه تئن بيعئت نمودیئد و از بيعئت
نمودن با یكی ابا ورزیدیئد؟ پيئامبر
در جواب فرمودند :بر بدن ایئن یكئی
تميمه بود .آن شخ دستش را داخل
نموده آن تميمه را قطع كئرد .همئان
بود كه پيامبر با وی بيعئت نمئود و
فرمود :كسی كه در یلب خير و دفئع
ضرر بئه تميمئه(حرز و یلسئمی) دل
بندد او با خداوند شرک آورده است.
هم چنان در روایئت عبئد اهلل بئن
مسعود آمده اسئت كئه پيئامبر
فرمودند « :ين لّرقع ولّتم ئم ولّتوّة هرد».
(٧

(٨

یعنی :رُقِيَه[ دَمّ ودُعا های جئاهلی]
تَمایم و تِوَله[ تُمار دلگرمی و محبئت]
شرک است.
در توضي كلم « تما ئم» آمده است:
تمائم كه جمع تميم است عبئارت از
دانه ها و مهره های گوناگون اند كه از
آنها تسبي یا گردن بند سازند ،دانئه
هائى كه در سيم به رشئته درآورنئد،
نگين هائى از سنگهاى قيمتئى ماننئد
الماس و یاقوت « َخ َارَع لّظ ْ ار» :مهره هاى
(٣
كمر
و« ت َوَّاة» كئئه درحئئدیث آمئئده
عبارت است از اعمال سئاحرانه
ای كه بئرای بئه وجئود آمئدن
محبت بين زوجين صئورت مئی
پذیرد.
دليل دیگر بئر شئرک بئودن
عمل فوق فرمئودۀ عبئداهلل بئن
مسعود است كئه او روزی در
گردن همسر زینئب نخئی را
مشئئاهده كئئرد ،پرسئئيد :ایئئن 33
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رقی( كه مردم آنرا تبرک ميدانند ولی
در واقع آن یلسم) اسئت كئه مئرا از
تئئب ...نگئئه مئئی دارد ،عبئئداهلل بئئن
مسعود آن را گرفته و قطئع كئرد و
گفت :خانوادۀ عبداهلل نيازی به شرک
ندارد .از رسول خدا شنيدم كئه مئی
گفت :دعا و یلسئم و افسئون شئرک
هسئتند ،همسئئر گفئت :چشئئمانم
پر داشت و من بئه فئالن یهئودی
مراجعه كردم وقتی برایم دعا نوشئت
آرام گرفتم .عبداهلل گفت :ایئن عمئل
شيطان است كه وقتی دعا نوشته شود
از آن دست برداشته چنانكئه رسئول
خدا فرموده در این گونه موارد كئافی
است بگئویی « :أذهاب لّااأ ا لّنا
ک هف الء ّ
وأهف أّ لَّ ر ّ هف ء يّهف أ َ
یها دا ناقم ال» .ای پروردگار مردم بئدی
رابردار و شفا بده ،تو شفا دهنئده ای،
شفایی غير از شفای تو وجود نئدارد،
شفيی( شفا دهنده ای) كئه مئریض را
ترک نمی كند.
غير از عبد اهلل بن مسعود اصئحاب
دیگر نيز به غرض انكار منكر به قطع و
بریدن چنين تارها پرداخته و آن ها را
نوعی از شرک پنداشتند ،چنانچئه از
حذیفه بن یمان روایت شده اسئت
كه نزد مریضئی بئه غئرض عيئادت و
بيمار پرسی داخل شد و یبق عئادت
مردم دستش را بر بازویش گذاشت تا
بپرسد كه چه تكليف دارد و كجئایش
دردمند است ،ناگهئان دسئتش
بر تئاری كئه در بئازویش بئود
اصابت كئرد ،حذیفئه از وی در
مورد سبب بستن آن تار جویئا
شد ،او گفت كه به غئرض دفئع
تب این كار را انجام داده است،
حذیفه فوراً آن تار را قطع كئرد
و این آیت را كه دليئل شئرک
بودن چنين اعمال است ،تالوت
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و در برخئئی روایئئات آمئئده اسئئت كئئه
حذیفه برایش گفت :اگر بر چنين حالئت
وفات ميكردی؛ من نماز جنئازه ات را نمئی
(٥٤
خواندم
و از سعيد بن جبير /در مورد فضئيلت
قطع اینگونه تارها و یلسم ها روایت شئده
كه گفته اسئت « :مان قطاا تمًماة مان لّسا ن کا ن
کثرل اقاة»
" براستی كسی كه افسئونی را از كسئی
جدا كند مانند این است كئه گئردنش را از
بند آزاد كند".
 -4کثرت اضرار و مفاسد اعمال فوق:

دليل چهارم حرمت آویزان نمودن چنئين
تارها و حلقه ها ،كثرت اضرار و مفاسد آنهئا
است كه نمونه های بارز آن در مطلب بعدی
خواهد آمد.
 -5تضاد اعمال فوق با عقیدۀ توکل:

دليل دیگر بر حرمت اعمال فوق این است
كه اینگونه اعمال با عقيدۀ توكئل و اعتمئاد
بر اهلل كه یكی از مهمترین وسایل تقرب بئه
اهلل متعال است در تضئاد قئرار دارد؛ زیئرا
توكل عبارت است از اعتماد كامل بر اهلل بئا
بكار بردن اسباب جلب كنندۀ خيئر و دفئع
كنندۀ شر ،و این تارها و حلقه ها نه اسئباب
شرعی اند و نه هم یبيعی ،پس روی آوردن
به اشيای موهوم و خيالی بئا عقيئدۀ توكئل
هيچگونه سازگاری ندارد.
پس از دنئل فئوق حقئایق ذیئل واضئ
ميگردد:
 –1بستن و آویزان نمودن تارهئا و حلقئه
های مخصوص به غرض حصول شفا و دفئع
امراض یك عمل حرام و نا مشروع است.
 –2دليل بارز حرمت اعمئال فئوق همانئا
شرک بودن و یا به شئرک كشئانيدن آنهئا
بوده است ،اما در مورد نوعيت ایئن شئرک
باید گفت كه اگر آویزان كننده آنها را مئؤثر
بالذات باور نماید پس این شرک اكبر اسئت
كه سبب خروج انسان از دین ميگردد ،و اگر
مؤثر بالذات نداند كه اكثر مردم نيز در اثئر
جهل و نادانی آنها را مؤثر بالذات ندانسئته
بلكه سئبب حصئول شئفا ميداننئد ،پئس

اینگونه اعمال شرک اصغر بئوده و بئه
دليل اینكه با عمل مشئركين شئباهت
پيدا می كند ،یك عمئل حئرام تلقئی
ميگئئردد كئئه بایئئد از آن خئئود داری
ورزید.
 –3از احادیث ودنیل فئوق واضئ
گردید كئه پيئامبر اسئالم بئه غئرض
حمایئئت توحيئئد و حفاظئئت از عقایئئد
مسلمانان نه تنها از شرک بلكه از اعمال
و وسایل شرک نيز منع نموده است.
 –4آنچه را كه عبد اهلل بن مسئعود و
حذیفه بن یمانب انجام دادند دليل
بارز بر قایعيت اصحاب پيامبر است كه
آنها در برابر منكر ولو كئه مرتكئب آن
نزدیك ترین فرد بئه آنهئا نيئز باشئد
سكوت ننموده بلكه حكم شرعی را در
مورد آنهئا بصئورت قئایع بيئان مئی
كردند .ادامه دارد...
مراجع:

 -٥دا تفساًر (ولهناة دفتاب لّار :های ارو یأخااذ
ری لّمنلب و ری لًّر که و قًا :هی مرض یأخذ
ری لّثرر .یثنی ولهنة یاک ّاوع داد و مر ای لنا
ک ااب لّسا ا ن دا قس اامت دنا ا و ها ا ّب ل آن ال
لحسا ا م اای کنا ار و داد دنا ا و عا ا عو لنا ا ک ااب
مرد لعآن عب ّ قهنج می هن نانر .لّمثجام لّمفسار
ّلهم ت أح دیا لّلتب لّتسثة ص.١٥٣ :
 -٣ننن لّترمذي ( ٣١٥٠ومسانر أحمار (٥
 ٢٤٧و لم ترمذ حریا ال حسان دلّساتب و
ح کم عب صح آن حلم ّمود لن .
 -٢ح ا ااریا ال لما ا ا أحم ا اار دا مس ا اانر ( ٠
 ٠٠١لع اان م ج ااب دا ن اانن (  ٢١٢٥لعا اان
حا ن دا صحًح (  ٥٠٥٤اولی ّمود و لم
عوصاًر عاب حسان عاودن نانر حلام ّماود و هاام
چنا ن حا کم صاحً لينان د دفتاب و لما ذهاای ًّااز
ع و مولرق ّمود لن .
 -٠لّقول لّمفًر ( ٥٠٣ ٥لع لعن ثًمًن
 -١صا ا ااحً عل ا ا ا اي (  ٢٤٤١و صا ا ااحً
مسهم (٣٥٥١
 - ٠لّتم ًر َّرت كت لّتوحًر (٥٠٢ ٥
 -٧ر ا ا ا اات لّاا ا ا ا ا ا ها ا ا ا ارت ص ا ا ا ااحً علا ا ا ا ا ا
(. ٣٥٤ ٣
 -٨ح ا ااریا ال لما ا ا أحم ا اار دا مس ا اانر (٠
 ٥١٠اولیا ا ّم ااود وحا ا كم دا مس ااتراک (٠
 ٣٠٠عب صح آن حلم کرد لن .
 -٣ناانن أعا دلود ( ٢٨٨٢ومسااتراد حا کم
(. ٣٠٥ ٠
 -٥٤ررهنك لعجري رع -ر ان (ص٣٠٠ :
 -٥٥أ ا ااف لّسا اانة لّمنَا ااواة ّ تق ا ا د لّط ئفا ااة
لّن جًة لّمنصواة (ص. ٣٠٠ :

لّحماارع ولّصاافة ولّسااف هاای انااول لع
حاًان ا و ق ئاارّ و قااروتن لّااذ أانااهب لع تث ا ّی
احم ااة ّهثا ا ّمًن و ه اای آّ ااب و أص ااح عب و م اان
ولّ .
دانشمندان گرامی ،برادران بزرگئوار
و حاضرین ارجمنئد را خئو آمدیئد
عرض ميدارم.
حضار گرامی:
در آغاز مئی خئواهم خئال تئرین
تحيات و سپاسگذاری خویش را اصالتاً
از جانئئب خئئود و در نيابئئت از جانئئب
جاللتمآب ریئيس جمهئور جمهئوری
اسالمی افغانستان و مردم مسلمان این
مرز و بوم حضور شئما بزرگئواران بئه
عرض برسانم.
خوشئئحالم از اینكئئه در چنئئين روز
مباركی و در چنين گردهمایی نيكویی،
پيرامون حقيقت آشكار به نزد خيلی از
مسلمانان و غيئر مسئلمانان صئحبتی
نمئئایم ،و ایئئن حقيقئئت عبئئارت از
فرستادن اهلل متعال پيامبر محمئد
را به عنوان رحمت برای همه جهانيئان
می باشد ،چنانكه اهلل تبارک وتعالی در
كتاب با عظمت خود می فرماید :ﭽﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ لألّاً ا ا ا ا ء( « ٥٤٧ :
ای پيغمبر ) ما ترا جز به عنوان رحمت
جهانيان نفرستاده ایم».
پس رسالت ایشان رسالت رحمت
است كه بطور عموم همئه جهانيئان را
دربر می گيرد.

باید دانست كه جز آن موجود پاک كئه
زندگی مقدس خئود را بئرای خوشئبخت
سازی ،كاميابی و برتری و بلندی جهانيان
به خئرچ داد و پئادا و عوضئی هئم در
خواست نداشت ،كسی دیگئر بئه صئفت
ﭽﮓ ﮔﭼ متصف نخواهد شئد ،آن
موجودی كه قلبها را تصفيه كئرد و ارواح
را روشنایی بخشيد و عقل ها را تصئحي
نمود تا بندگان خدا پروردگئار خئویش را
بشناسند ،كسی كه آموزه های آن صئل
جهانی را تقویت كرد ،و راهنمایی های وی
مصال عمومی را مستحكم ساخت ،كسی
كه انسان را در تمامی مراحل زنئدگی؛ در
تنگدستی و دارایی ،در جوانی و پيری ،در
جنگ و صل  ،در ترس و اميئدواری ،و در
ضعف و توانایی رهنمود شد.
كسی كه آموزه های بلندا بردگان را
پادشاه و پادشاهان را بئرادران خيرخئواه
ساخت ،كسی كئه حریصئان و یماعئان(
یمع داران) را خود گذر و فئداكار در راه
اهلل سئئاخت ،ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽﯾﭼ لّحَار «٣ :وایشئئان را برخئئود
ترجي می دهند ،هرچند كه خود سئخت
نيازمند باشند».
كسی كه دشمنان خود را جگر گوشئه
های خویش ساخت ،او دوستدار فقيئر ،و
رفيق مسكين ،و رهبئر رهبئران ،همكئار
یتيمان ،مؤید مساوات ،مؤسئس بئرادری،
الگوی تواضع ،مظهئر رحمئت و آخئرین
پيامبر بود.

پس كسی كه این همه صئفات را در
خود جمع كرده است ،اگئر لقئب احماة
للعالمين كسب نكند چئه لقبئی بایئد
برایش داده شود ،بایئد توجئه داشئت
رحمة للعالمين بئود كئه بئه اختالفئات
رنگها و زبانها پایان بخشيد ،و مليت ها
را به هم پيوست ،قلبها را با یك عایفه
واحد و عقل ها را با یك اندیشه واحئد
پر كرد ،و زبان ها را به یك كلمئه سئر
سخن آورد.
احماة للعالمين همان كسی است كئه
بنده را با پروردگار ارتباط می دهد و
بسوی فرمایش اهلل رهنمایی می كنئد:
ﭽﭟ ﭠ ﭡﭢﭼ غا رر « ٠٤ :مئرا بئه
فریاد خوانيد تا بپذیرم» و ميان بنده و
پروردگار واسطهای قرار نمی دهد.
رحماة للعالمين همان كسی است كئه
نيكویی و برخورد نيك با مردم را بهتر
می داند :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
لّممتحناة٨ :
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ
« خداوند شمارا باز نمئی دارد از
این كه نيكی و انصاف بكنيد بئه
كسانی كه به سبب دین با شئما
نجنگيده اند و از شهر و دیارتان
شما را بيرون نرانده اند ،خداوند
مقسئئطين( مئئردم بئئا انصئئاف و
عادل) را دوست می دارد».
مسلمًا رحماة للعئالمين همئان
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مقابل دشمن بصئورت خئوب ميدانئد:
ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ رص ااه  « ٢٠ :بئئئا
زیباترین یریقه و بهترین شيوه پاسئ
بده .نتيجه این كار ،آن خواهد شد كئه
كسی كه ميان تو و ميئان او دشئمنی
بوده است ،به ناگئاه همچئون دوسئت
صميمی گردد»
احماة للعالمين همان كسی است كئه
ما را به كناره گيری از عوایف دشمنانه
و كينه گيرانه در امئور عئدل دسئتور
داده و برای برپایی عئدل تأكيئد مئی
ورزد :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
لّم ئا ا ا ا اارة:
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ
« و دشمنی قومی شما را بر آن نئدارد
كه( با ایشان) دادگری نكنيد .دادگئری
كنيد كه دادگری( به ویده با دشئمنان)
به پرهيزگاری نزدیكتر (و كوتئاهتئرین
راه به تقوا و بهترین وسيله برای دوری
از خشم خدا) است .از خدا بترسيد كه
خدا آگاه از هر آن چيئزی اسئت كئه
انجام می دهيد».
ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
لّم ئا ا ا ا ا ا ا اارة٣ :
«
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ
دشمنی قومی كه شما را از آمئدن بئه
مسجدالحرام باز داشتند ،شما را بر آن
ندارد كه تعدّی و تجاوز كنيئد.
در راه نيكئئئی و پرهيزگئئئاری
همدیگر را یئاری و پشئتيبانی
نمایيئئد ،و همئئدیگر را در راه
تجئئاوز و سئئتمكاری یئئاری و
پشئئتيبانی مكنيئئد .از خئئدا
بترسيد .بيگمان خداونئد دارای
مجازات شدیدی است».
احماة للعالمين همئان كسئی
 36است كه به هر شخ می آموزد
چگونه با همسر خئود برخئورد

كند :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
لّا ا ا اارو :
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ
 « ٣٥و یكی از نشانههای (دالّ بر قدرت و
عظمت) خدا ایئن اسئت كئه از جئنس
خودتان همسرانی را برای شما آفرید تئا
در كنار آنان (در پرتئو جاذبئه و كشئش
قلبی) بياراميد ،و در ميان شما و ایشئان
مهئر و محبّئت انئئداخت( و هئر یئك را
شيفته و دلباخته دیگری ساخت ،تئا بئا
آرامئئش و آسئئایش ،مایئئه شئئكوفائی و
پئئرور شخص ئيّت همئئدیگر شئئوید ،و
پيوند زندگی انسانها و تعادل جسمانی و
روحانی آنها برقئرار و محفئوظ باشئد).
مسلّماً در این (امور) نشانههئا و دنیلئی
(بر عظمت و قئدرت خئدا) اسئت بئرای
افرادی كه( در باره پدیده هئای جهئان و
آفریدههای خدا) می اندیشند»
احماة للعالمين همان كسی اسئت كئه
پيوند زناشویی را یك پيوند پاک خوانئد
و به زن و شوهر مئدده داد كئه هنگئام
دخول به بهشئت بئاهم خواهنئد بئود:
ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ
لّزخارف « ٧٤ :شما و همسرانتان بئه بهشئت
درآیيد ،در آنجئا شئادمان و شئادكام و
مكرّم و محترم خواهيد بود».
احماة للعالمين همان كسی اسئت كئه
حقوق زوجين را بيان نمئود :ﭽﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝﭼ لّاقا اارة « ٣٣٨ :و بئئئئرای
همسران (حقوق و واجباتی) اسئت (كئه
باید شوهران ادا بكنند) همان گونه كئه
بر آنان (حقوق و واجباتی) است كه (باید
همسران ادا بكنند) به گونه شایستهای
(كه برابئر عئرف مردمئان و موافئق بئا
شریعت اسالم باشد)».
احمة للعاليمن همان كسی است كه بئه
جهان معاشرت نيكو با اهل و خئانواده را
لّنسا ء:
می آموزد :ﭽﯢ ﯣﯤﭼ
 « ٥٣و با زنان خود به یور شایسئته (در
گفتار و در كردار) معاشرت كنيد».

سپس قوامئت مئرد را توضئي داده
اسئئئت :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭼ لّنسا ء « ٢٠ :مئئردان بئئر زنئئان
سرپرسئئتند (و در جامعئئه كوچئئك
خانواده ،حق رهبری دارند و صئيانت و
رعایت زنان بر عهده ایشان است) بدان
خایر كه خداوند (برای نظئام اجتمئاع،
مردان را بر زنئان در برخئی از صئفات
برتریهائی بخشيده است و) بعضی را بر
بعضی فضيلت داده است ،و نيئز بئدان
خایر كه ( معمونً مردان رنج می كشند
و پول به دست می آورنئد و) از امئوال
خود (برای خانواده) خرج می كنند» .
احماة للعالمين همان كسی اسئت كئه
ارز جان انسان را با این الفاظ تعریف
نموده است :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭼ لّم ئارة « ٢٣ :هئركس انسئانی را
بدون ارتكاب قتل  ،یا فسئاد در زمئين
بكشد ،چنئان اسئت كئه گئوئی همئه
انسانها را كشته است ،و هركس انسانی
را از مرگ رهائی بخشد ،چنان است كه
گوئی همه مردم را زنده كرده است».
احماة للعالمين همان كسی اسئت كئه
خيلی از جنگ های خئونين را متوقئف
ساخته ،و جنگ كئه بئه منظئور بسئط
سيطره ،تحقيق خواسئته هئا ،قئدرت
نمایی ویا انتقام باشد تحئریم نمئود ،و
جنگ را آخرین راه برای نصرت مظلوم،
وآخئئرین وسئئيله بئئرای نجئئات دادن
ضعيفان و بينوایئان ،ایفئال و زنئان ،و
آخرین وسيله بئرای برپئایی عئدالت و
ایجاد توازن ميان ادیان مختلئف قئرار
داد ،وهيچ كسی ،هرچند مهربان باشد،
نياز این جنگ ها را برای رسيدن به این
مبادئ انكار كرده نمئی توانئد ،و هئيچ
شخصی عادی نيز در رحمت بودن ایئن
جنگ شك ندارد :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ
 « ٠٤ - ٢٣اجازه( دفئاع از خئود) بئه
كسانی داده می شئود كئه بئه آنئان
جنگ (تحميل) می گردد ،چرا كه بئر
ایشئئان سئئتم رفتئئه اسئئت( و آنئئان
مدّتهای یوننی در برابر ظلم ظالمان
شئئكيبائی ورزیئئدهانئئد و خئئون دل
خوردهاند) و خداوند توانا است بر این
كه ایشان را پيروز كند .همان كسانی
كه به ناحق از خانئه و كاشئانه خئود
اخراج شدهاند( و از وین خئود وادار
به هجرت گشته اند) و تنها گناهشان
این بوده اسئت كئه مئی گفتئه انئد
پروردگار ما خئدا اسئت اصئالً اگئر
خداوند بعضی از مردم را بئه وسئيله
بعضی دفع نكند (و با دست مصلحان
از مفسدان جلوگيری ننمایئد ،بایئل
همه جاگير می گردد و صدای حئق را
در گلو خفه مئی كنئد ،و آن وقئت)
دیرهای( راهبئان و تاركئان دنيئا) و
كليساهای( مسيحيان) و كنشئتهای
(یهودیان) ،و مسجدهای( مسلمانان)
كه در آنها خدا بسيار یاد مئی شئود،
تخریئئب و ویئئران مئئیگئئردد ( .امّئئا
خداونئئد بنئئدگان مصئئل و مراكئئز
پرستش خود را فرامو نمیكنئد) و
به یور مسلم خدا یئاری مئی دهئد
كسانی را كئه( بئا دفئاع از آیئين و
معابئئد) او را یئئاری دهنئئد .خداونئئد
نيرومند و چيره اسئت (و بئا قئدرت
نامحدودی كئه دارد یئاران خئود را
پيروز می گرداند ،و چيزی نمی توانئد
او را درمانئئئده كنئئئد و از تحقّئئئق
وعدههایش جلوگيری نماید)».
احماة للعالمين همان كسی است كه

به مردم درسئهای اخئالق نيكئو ،فضئایل
خوب ،محاسن زیبا و بهترین صئفات را در
خصئئوص والئئدین تلقئئين نمئئوده اسئئت:
ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ لينا ارلء « ٣٠ :و بئئئئال
تواضعِ مهربانی را برایشان فرود آور (و در
برابرشان كامالً فروتن با  ،و بئرای آنئان
دست دعا به درگئاه خئدا بئردار) و بگئو:
پروردگارا (اینك كئه ضئعيف و جئز تئو
پناهی ندارند) بر ایشئان مرحمئت فرمئا،
همان گونه كه آنان در كوچكی (به ضعف و
كودكی من رحم كردنئد و) مئرا تربيئت و
بزرگ نمودند».
رحمت رسول اهلل رحمت همئه شئمول،
عام و جهانی است ،رحمت قئومی نيسئت
كه بر اساس نداد ،رنئگ و مئذهب باشئد،
بلكه برای همئه انسئانها رحمئت اسئت،
رحمت عام برای همه جهانيان است ،تنهئا
برای عرب منحصر نيست كه عجم را در بر
نگيرد ،یا تنها برای مسلمانان نيسئت كئه
غير مسلمان را شامل نشود ،یا تنها بئرای
شرق نيست كه غرب از آن محروم باشئد،
بلكه رحمت برای جهانيان است ،چنانكئه
امام مسلم در صحي خود روایئت نمئوده
ًن قَا َل:
ًا :یَ َا َن َ
اول لع ل ْد َ
ع َهَاع لّ َْم َْارك َ
است( :ق َ
(صحً مسهم:
ا َّ أث ّال َويّأ َم عَثثْ َ َا ْح َمةال»
َم أَعْا َث ْ
«يّ ّ ْ
۷۵۲۲( – ۷۲
« به پيامبر گفته شد :برعليئه
مشركين دعا كن ،فرمودند :من به عنئوان
یك شخ لعان فرستاده نشئده ام ،مئن
رحمت فرستاده شده ام».
هر كسی با نگئاه مرف بنگئرد ،خواهئد
دانست كئه همئه مئوارد ذكئر شئده بئه
مسلمانان و غيئر مسئلمانان بئه صئورت
یكسان سودمند است ،و هيچ كس برپایی
و دوام تمدنی را بدون تمسك بآنها تصئور
نمی تواند ،بنا جهان مجبور است اعتراف بركاته
كند كه پيامبر واقعاً احمة للعالمين بود.
ولی مهربانی پيامبر نسبت به مسلمانان
بيشتر و بزرگتر اسئت ،زیئرا آنئان بئرای
درخشش این آفتاب بيشتر و بيشتر تال

می ورزند ،به همين سبب خداوند چنين
توصئئيف نمئئوده اسئئت :ﭽﯘ
ﯙ ﯚﭼ لّتوعااة « ٥٣٨ :نسئئبت بئئه
مؤمنان دارای محبّت و لطئف فئراوان و
بسئئيار مهربئئان اسئئت» .در ایئئن آیئئه
خداوند صفت ر فت را نيز در كنار صفت
رحمت به سوی پيئامبر اضئافه نمئوده
است.
گوارا باد به كسئانی كئه از رحمئت و
ر فت پيامبر فئيض مئی برنئد ،در ایئن
صورت آیا ما حاملين رسالت رحمت در
سئئرزمينهای خئئود هسئئتيم؟ وآیئئا مئئا
حاملين ایئن رسئالت رحمئت جهئانی
هستيم؟
از اینرو ،بایئد مسئلمانان در تمئامی
امئور خئئویش از پيئامبر رحمئئت الگئئو
برداری نمایند ،بایئد یئك مسئلمان در
جامعه خود رحمت باشد ،چون مسلمان
برادر مسلمان است ،پس باید به بئرادر
خود ،به دودمئان و خئانواده خئود ،بئه
همسایه خود ،بئه نزدیئك و دور و بئه
تمامی مردم رحمت باشد ،پس باید كئار
مسلمان ،گفتار مسلمان و همه تصرفات
وی در تمامی اوقات و حئانت رحمئت
باشد ،و این همه در گرو الگو بئرداری از
پيامبر است كه اهلل متعال برای همئه
جهانيان بئه عنئوان رحمئت فرسئتاده
است.
و ما امت اسالمی برای برچيدن دامن
اختالفئئات ،و برپئئایی وحئئدت و
یكپارچگی و اعالی یك شعار در
روشنایی دینی كه خداوند پيامبر
آنئئرا بئئه عنئئوان احمااة للعئئالمين
فرستاده است نياز مبرم داریم.
والسئئئالم علئئئيكم و احمااة اهلل و
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لّحماار ع ا لّث ا ّمًن و لّصاافة ولّسااف
های أهاارف لألّاًا ء ولّمرناهًن نااًرّ محماار
و هاای آّااب و أصااح عب أجمثااًن أما عثاار :قا ل
لع تث ا ّی ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
لّرو ٠٥ :
ﰄ ﰅ ﰆﭼ
فساد اداری پدیده ای است كه كئم
و بئئيش در تمئئام كشئئورهای جهئئان
وجود دارد با این حال ،نئوع ،شئكل،
ميزان و گستردگی آن در هر كشئور
متفاوت است امئروزه فسئاد اداری و
مالی به یك معضل جهانی مبدل شده
و دولت ها آگاه اند كه فسئاد باعئث
آسيب های بسياری می شود و هئيچ
حد و مئرزی را نمئی شناسئد .ایئن
معضل ،اقتصاد كشور را فلج می كند،
جریان توسعه را مختئل مئی سئازد،
اصل حاكميت قانون را مخدو مئی
كنئئد و باعئئث تسئئهيل بروزسئئایر
تهدیدات عليه امنيت و سئبب
جرایم مختلف ميگئردد .ایئن
مقاله در پی تبيين اضرار فساد
اداری در جوامئئع و تئئأثيرآن
برتوسئئعه رشئئد و رفئئاه آن و
منشأ مفاسد دیگر می باشد.
تعریف فساد:

فساد در لغت تباه شدن ،ضد
صَالح ،به سئتم گئرفتن مئال
38
كسی را ،تباهی ،خشك سالی،

ظلم و ستم ،از بين رفتن ،خرابی ،نئابودی،
فتنه ،آشوب ،لهو و لعب ،كينه ،دشئمنی،
انحراف ،بئد اخالقئی ،مصئيبت ،بئدنامی،
تحصيل پول و مقئام و غيئره از راه هئای
نادرسئئت ،اخئئتالس ،پيونئئد زدن ،بهئئم
پيوستن ،جفئت كئردن ،از راه نادرسئتی
تحصيل كردن و به هر كار تخریبی فسئاد
می گویند .بنابر این هر كاری كه در جهت
نق و تخریب باشد و یا افراط و تفریط در
مسایل فردی و اجتمئاعی باشئد ،عنئوان
«»٥
فساد بر او صدق می كند.
اما فساد در اصطالح دارای معانی كمئی
متفاوت نيز هست ،كه متناسب بئا دامنئه
تعریف آن بيان می شئود ،فسئاد در ایئن
قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است كئه
توسط هر شخ حقيقی یا حقوقی صورت
فردی ،جمعی یا سازمانی كئه عمئداً و بئا
هدف كسب هرگونئه منفعئت یئا امتيئاز
مستقيم یا غيرمسئتقيم بئرای خئود یئا
دیگری ،با نقض قوانين و مقررات كشئوری
«»٣
انجام پذیرد.
ظهور فساد در زمين به خایر اعمال بئد
مردم به ميان آمده است ،فساد در خشكی
و در یا به خایر كارهایی كه مئردم انجئام
داده اند آشكار شده اهلل تعالی می فرماید:
ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﭼ.
ترجمه :هميشه چنين بئوده اسئت كئه)

تباهی و خرابی در دریا و خشئكی بئه
خایر كارهای(بئدی) پدیئدار گشئته
است كه مردمان انجام می داده اند.
خداوند متعال مئی خواهئد عكئس
العمل كار های مردم را به آنهئا نشئان
دهد و نتيجه بعضی از اعمئالی را كئه
انجام داده اند به آنها بچشئاند شئاید
بيدار شوند و به سوی حق باز گردند.
لّرو ٠٥ :
ﭽﰇ ﰈ ﰉﰊﰋﰌﭼ
بدین وسيله خدا سزای برخی از كار
هایی(بدی) را كه انسئانها انجئام مئی
دهند به ایشان می چشاند تا این كئه
آنان بيدار شوند و از دست یازیدن بئه
معاصی برگردند.
آیه فوق معنی وسيع و گسئترده ای
را پيرامئئون ارتبئئاط( فسئئاد) و گنئئاه
بایكئئدیگر بيئئان مئئی كنئئد ،كئئه نئئه
مخصوص سرزمين(مكه) و حجاز است
و نه مربوط به عصر و زمئان پيئامبر
بلكه به اصطالح از قبيل قضيه حقيقيه
است كه پيوند محمئود و موضئوع را
بيان می كند .به عبارت دیگئر هرجئا
فسادی ظاهر شود .بئاز تئاب اعمئال
مردم اسئت و در ضئمن یئك هئدف
تربيتی دارد ،تا مردم یعم تل نتيجئه
اعمالشان را بچشند شئاید بئه خئود
آیند.
در تفسير نمونه پيرامئون آیئه فئوق

آمده است كه نئاظر بئه آن قحطئی و
خشكسالی یی می باشد ،كه در نتيجئه
نفرین پيامبر اكرم كه مشركان مكئه
را قحطی فرا گرفت و بئاران بئر بئانی
ایشان قطع شد ،بيابان های خشئك و
سوازن خشكيده تر شد و حتئی صئيد
كردن از دریا( دریای احمر) برای آنهئا
مشكل گشت .به فرض كه این سخن از
نظر تاریخی صحي باشئد تنهئا بيئان
یكی از مصداق هاست و معنی آیئه در
مسأله فساد و گناه هرگئز محئدود بئه
زمان و مكان و محدود به خشكسالی و
كمی باران نمی سازد.
بسياری از تفسير های كئه محئدود
ترجمه و موضعی تفسير نموده انئد و از
بعضی از مفسران ذیل ایئن آیئه نقئل
گردیده به هيچ وجه قابل قبول به نظئر
نمی رسد ،مثل این كه :مراد از فساد در
خشكی ها قتئل( هابيئل) بئه دسئت
(قابيل) بوده و منظور از فساد در دریا،
غصب كشتی ها در عصئر( موسئی) و
(خضر) می باشد.
یا این كئه :منظئور از فسئاد دریئا و
صحرا ،زمامداران فاسدی هسئتند كئه
همه این منایق را به فساد می كشند.
البته ممكن اسئت یكئی از مصئداق
های فساد این چنين افراد بوده باشند:
كه بر اثردنيا پرستی و مجامله و تن در
دادن مردم ،به ذلت برسر آنهئا مسئلط
می شوند اما مسلماً تمام مفهئوم آیئه
این نيست.
جمعئئی از مفسئئران ،نيئئز در معنئئی
(فساد بحر) بئه گفتگئو نشسئته انئد:
بعضئئی گفتئئه انئئد( :بحئئر) بئئه معنئئی
شهرهایی است كه در كنار دریا است و
بعضی گفته اند( :بحر) به معنی منئایق
حاصل خيز و پرباغ و زراعت است.
بحر معنی معروفی دارد ،كئه همئان
(دریا ) اسئت و فسئاد در آن ،ممكئن
است به صورت كمبود مواهب دریایی و

یا نا امنی ها و جنگ هایی كه در دریئا هئا
به وقوع می پيوسته ،باشد.
البته آنچه در رابطئه بئا نئزول بئاران و
حيات حيوانات دریایی ذكرشده ،مسأله ای
است كه دقيقاً به تجربه رسئيده ،كئه هئر
وقت باران كمتر ببارد ماهی در دریئا كئم
خواهئد شئئد ،و حتئئی از بعضئئی از بادیئئه
نشينان شنيده شده گفتند ( :فایده بئاران
برای دریا بيش از فایئده آن بئرای صئحرا
است .در زمينه رابطه( فساد برّ و بحئر) بئا
گناهان مردم ،تحليل های دیگئری وجئود
«»٢
دارد.
در آیه بعد برای این كئه مئردم شئواهد
زنده ای را در مسأله ظهور فساد در زمين،
به خایر گناه انسان ها باچشم خود بينند،
دسئئتور( سئئير در ارض) را مئئی دهئئد اهلل
تعالی می فرماید:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
لّرو ٠٣ :
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ
ترجمه :ای پيغمبر به مشئركان بگئو :در
زمئئين بگردیئئد و بنگریئئد سئئرانجام كئئار
پيشينيان به كجا كشيده اسئت خواهيئد
دید كه خدا آنان را هالک ،و خانه و كاشانه
ایشان را ویران كرده است ،زیرا كه بيشتر
آنان مشرک بوده اند و شرک مایه تبئاهی
است.
قصرها و كاخ های ویئران شئدۀ آنهئا را
بنگرید ،خزا ین بئه تئاراج رفتئ آنهئا را
تماشاكنيد ،جمعيت نيرومند پراكندۀ آنهئا
را مشاهده نمایيد ،و سر انجام قبرهئای در
هم شكسته و استخوان های پوسيدۀ آنهئا
را بنگرید.
بروز فساد وآثار آن:

در اینجا برخی از آثار گناه و معصيت كه
دلهای پاک و سفيد را آلوده گئی و سئياه
می كند ذكر می كنيم:
 -1یكی از مهمترین آثار گنئاه ،محئروم
شدن از علم و دانئش اسئت؛ علمئی كئه
خداوند در قرآن و سنّت قرار داده اسئت و
مایه سعادت دنيوی و اخروی بشئر اسئت؛

انسانهای گناهكار از این علم محئروم
ميشوند .اهلل عزّوجّل ميفرمایئد :ﭽ. . .
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
لّاقرة٣٨٣ :
ﰀ ﰁﭼ
ترجمه :از خدا بترسيد و تقوا داشئته
باشيد ،خداوند بر هرچيز دانا و بئاعلم
است.
 -2گناه و معاصئی عقئل انسئان را
فاسد و خراب ميكنئد و قئوه ادراک و
خوب فكر كردن را از انسان ميگيرد و
انسئئان را در هئئر امئئری بئئه چئئالش
ميكشاند.
 -3گناه و معصيت ،قلب را ضئعيف و
تاریئئك ميكنئئد و آن را بئئه خرابهئئای
تبدیل ميكند كه هيچ اراده و تصئميم
خوبی از آن تراو نميكند.
 -4گناه ،انسان را ذليل و خوار مئی
كند و عئزّت و سئربلندی را از او مئی
گيرد.
اهلل تعالی می فرماید:
ر ا ا ا ا ا ا طر:
ﭽﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ
ترجمه :اگر كسی عزت و سر بلنئدی
ميخواهد ،همانئا تمئامیِ عئزّت از آنِ
خداست.
 - 5یكی از اثرات بئد گنئاه ،از بئين
رفتن« حيا » است .حيا كه مایه زنده
بئئودن قلئئب و اصئئل همئئه خوبيهئئا و
خيرهاست ،بر اثر تكرار گناه و اصئرار
بر آن ،از بين ميرود.
 - 6گناه باعث از بئين رفئتن
رزق و روزی و قطئئئع شئئئدن
نعمتهای خدا بر بندگان ميشود
و سبب می شود كئه بركئت از
رزق و روزی و عمئئر و علئئم و
عملِ انسان گرفته ميشود.
اهلل تعالی می فرماید:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞ ﭟﭠ
31
لأل رلف٣٠ :
ﭡﭢ ﭼ

ترجمه :اگر مردمئان ایئن شئهر هئا و
آبادیها به خدا و انبيا ایمان ميآوردند و
از كفر و معاصی پرهيز ميكردند؛ درگئاه
خيرات و بركات آسمان و زمئين را بئر
روی آنها ميگشودیم.
رسول اكرم می فرماید:
اا ًََّ ْحا ا ا َارَ لّا ا اارْع َو ع ّ ا ا ا أذّْب لّأا ا ااذي
« ي أن لّ أر َجا ا ا َ
«»٠
یَصًاَبَ»
ترجمه :همانا شئخ بئه وسئيله ای
گناهی كه انجام ميدهئد از رزق و روزی
محروم ميشود.
 -1گناه سبب ميشود كه شئيایين و
جنّها به انسان نزدیئك و بئر او مسئلّط
شوند و او را مئورد آزار و اذّیئت قئرار
دهنئئد و روز بئئه روز بسئئوی فسئئاد و
هالكت بكشانند.
 - 1گناه سبب نافرمانی ،بی ایاعتی و
گستاخی خانواده و فرزندان بر والئدین
ميشود .تا جایی كئه فرزنئد فرزنئد
دلبند و جگرگوشه ا كه او را با خئون
دل بزرگ كرده بر او جر ت پيدا ميكند
و او را مورد آزار و اذّیت و نافرمانی قرار
ميدهد .اما ایاعت و بندگی خدا ،انسان
را در مقابل همئه ایئن مصئایب حفئظ
ميكند و فرزند را عصای دستش و نئور
چشمش قرار ميدهد.
 -5امّا بدترین اثر گناه همئانطور كئه
انسان خدا را فرامو ميكند ،خداونئد
نيز او را فرامو ميكند .خداوند بئرای
چنين شخصی دو عقوبئت قئرار
داده است .به این آیئات توجئه
كنيد:
الااف– ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
لّحَر٥٣ :
ﭻﭼ
ترجمه :مانند كسانی نباشيد كه
خدا را از یاد بردند ،پس خدا هئم
خودشان را از یاد خودشان بئرد،
 41مصال و اسباب سعادت خئود را
همچنئئين و خئئوبی را از بئئدی

فساد در لغت تباه شدن ،ضد صَالح ،به ستم گرفتن مال کسای را ،تبااهی،
خشک سالی ،ظلم و ستم ،از بین رفتن ،خرابی ،نابودی ،فتنه ،آشوب ،لهو و
لعب ،کینه ،دشمنی ،انحراف ،بد اخالقی ،مصیبت ،بدنامی ،تحصیل پاول و
مقام و غیره از راه های نادرست ،اختالس ،پیوند زدن ،بهم پیوستن ،جفات
کردن ،از راه نادرستی تحصیل کردن و به هر کار تاریبی فساد می گویند.
بنابر این هر کاری که در جهت نق

و تاریب باشد و یا افراط و تفاریط در

مسایل فردی و اجتماعی باشد ،عنوان فساد بر او صدق می کند.

تشخي نمی دهند آنان همانا بدكارانند .انسانهای صال در بين ما هستند ،دچار
ب -اهلل تعالی می فرمایئد :ﭽ . . .ﯓ هالكت ميشویم؟ فرمئود :بلئه ،هرگئاه
فسق و فجور زیاد شود.
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
لّتوعة٠٧ :
رابطۀ گناه با فساد:
ﯚﭼ
ترجمه :خداوند را فرامو كر ده انئد و بدون شك ،هر كار خالفی در وضئع(
خدا هم ایشان را فرامو كئرده اسئت .جامعه) و ازیریق آن در وضع افراد اثئر
می گئذارد و موجئب نئوعی فسئاد در
خداوند آنها را در دنيا و آخرت فرامئو
ميكند و آنها را از لطف و رحمئت خئود سازمان اجتماعی می شود ،گناه و كئار
خالف و قئانون شئكنی ،هماننئد یئك
محروم ميكند.
 -10یكی از عواقب گناه فساد و خرابی غذای ناسالم و مسئموم اسئت ،كئه در
در آب و هوا و زراعت و ميوه ها ميباشد .سازمان بدن انسان ،چه بخواهيم و چئه
اهلل تبارک و تعئالی ميفرمایئد :ﭽﯾ نخواهيم تأثير نامطلوب خواهد گذارد و
انسان گرفتار واكئنش یبيعئی آن مئی
ﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄ ﰅﰆ
الررررررررررروم:
شود.
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ
٦1نرجمااه :تبئئاهی و خرابئئی در دریئئا و ( دروغ ) سلب اعتماد می كند.
خشكی به خایر كارهایی پدیدار گشئته ( خيانت در امانت) روابط اجتماعی را
است كئه مردمئان انجئام ميئداده انئد .برهم می زند.
بدینوسيله خدا سزای برخی از كارهئایی ( ظلم) هميشه منشئأ ظلئم دیگئری
را كه انسانها انجام ميدهند ،بئه ایشئان است.
( سئئئو اسئئئتفاده از آزادی) بئئئه
ميچشاند تا اینكه آنها برگردند.
 -11گناه ،انسانها را به وسئيله سئيل و دیكتاتوری می انجامد ،و دیكتاتوری به
زلزله ،رانش زمين و یو فان و صئاعقه و انفجار.
( تئئرک حقئئوق محرومئئان) كينئئه و
انفجار هالک ميكند و از بين می برد.
از ام المئئومنين زینئئب بنئئت جحئئش عداوت می آفریند ،و تراكم كينئه هئا و
روایت شده كه ميفرمایئد « :یَا اناول لّهأاب عداوت ها اساس جامعه را متزلزل مئی
ّحو َنن قا ا ا لَّ :ا َث ا ا ْام يذَل َكثَاا ا َار سازد.
اك ورًنَا ا ا لّ أ
أََّا ْ ه ا ا َ
صا ا ا َ
«»١
خالصه اینكه :هركار نادرست ،چه در
ا».
لّْ َلاَ َ
ترجمه :ای رسئول اهلل آیئا در حاليكئه مقياس محدود و چه گسئترده ،عكئس

العمئئئل نئئئامطلوبی دارد ،و یكئئئی از
تفسئئيرهای آیئئه ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ .همئئئئين
است( این رابطه یبيعی گنئاه و فسئاد
است.
ولی از روایات اسالمی اسئتفاده مئی
شود :بسياری از گناهان عالوه بر اینها،
یك سلسله آثار شوم با خود به همئراه
می آورند ،كه ارتباط و پيوند شان با آن
آثار ،ن اقل از نظئر یبيعئی ناشئناخته
است.
مثالً در روایات آمده است( قطع صل
رحم) عمر را كوتئاه ،و( خئوردن مئال
حرام) قلب را تاریئك ،و( شئيوع زنئا)
سبب فنای انسانها می شئود و روزی را
«» ٤
كم می كند و...
خداوند كریم می فرماید :ﭽﯟ ﯠ
ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ
األحرررررررررزا :
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ
٢2ترجمه ( :بئه تحقيئق مئا پيشئكش
كردیم امانت را برای آسمانها و زمين و
كوه ها ،پس ابا ورزیدند از برداشتن آن
و ترسيدند ،و انسئان آن امانئت را بئر
دو گرفت) .نفس است كئه فسئاد و
تباهكاری را ایجاد می نماید ،كه ضئرر
آن نه تنها دامنگير خود انسئان شئده
حتی در كائنات نيز سرایت مئی كنئد.
زیرا فساد كه در كائنات و جهان رونمئا
می گردد .از اثر فساد است كه از نفئس
انسان منشأ می گيرد.
چون نفئس سئركش گئردد قلئب را
فاسد می گرداند ،قلب كه معدن فالح و
رستگاری در انسان است دیگر توانایئ
و قدرت خئود را از دسئت داده ،بلكئه
قلب فاسد ،انسان مفسد را در جامعئه
ببار می آورد ،پيامبر بزرگوار اسئالم
سار مراهةال يذل
می فرماید « :أَّ و ي أن را َ
لّج َ
ساار
صاهح َ
َ
صااه َ لّجسا َر کهاب و يذل رَساارت رَ َ
«»٢
لّقهب».
وه
َّ
أ
ب
که
ر
لّجس
َ
َ
ترجمه ( :خبر دار كه در جسد انسئان

قوانينی كه برای مبارزه با فسئاد اداری
یا تعدیل آن وضع شئده اسئت .مسئأله
فساد اداری حل نگردیده اسئت .بئدون
تردید علت آن كمبود قئوانين نيسئت؛
بلكه زیاده خواهی و هوا های نفسئانی و
قناعت نداشتن به آنچه كه خداونئد بئه
همان اندارزه رزق و روزیئيش داه مئی
باشد ،زیرا در زمينه امئور مئالی بئرای
جلوگيری از حيئف و ميئل درآمئدها و
منابع مالی دولت ،قئوانين و مقئرّرات و
رو های نظارت و كنترل چندان مفصل
است كه اغلب دست و پئا گيئر بئوده و
باعث كندی اجرای برنامئه هئا و هئدف
های سازمانها میشود .اما با وجود این،
فساد اداری و سئو اسئتفاده از منئابع
مالی عمومی همچنان یكئی از مسئایل
مهم سازمانهای اداری محسئوب مئی
گردد .از سوی دیگر مبارزه با فسئاد بئا
شعار دادن تحقق نمئییابئد .ایئن كئار
مستلزم عزم ملی ،خواسئت همگئانی و
جدیت دولت اسئت ایئن مبئارزه بایئد
ساختار یافته ،هماهنگ و برنامه ریئزی
شده انجام گيرد.

یك پارچه گوشت است اگر درست شود
تمام بدن انسان درست می شئود و اگئر
فاسد گئردد تمامئاً بئدن را فاسئد مئی
گرداند ،با خبر باشئيد كئه ایئن پارچئه
گوشت قلب است).
نظير همين معنی به تعبير دیگئری در
قرآن مجيد آمده اسئت اهلل تعئالی مئی
فرمایئئئد :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
األعررررررررررا :
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ
ترجمااه :اگئئر مردمئئان ایئئن شئئهرها و
آبادیها به خدا و انبيا ایمان می آوردند و
از كفر و معاصی پرهيز می كردند ،درگئاه
خيرات و بركات آسمان و زمين را بر روی
آنان می گشودیم و از بالیئا و آفئات بئه
دورشان می داشتيم ولی آنان به تكذیب(
پيغمبران و انكار حقائق) پرداختند و مئا
هم ایشان را به كيفر اعمالشان گرفتئار و
مجازات نمئودیم و عبئرت جهانيانشئان
كردیم.
ا
َ
توضااایحات « :أ َخرررَنَاه ا » :ایشئئئان را
مجازات كردیم و كيفر دادیم « .بِمَا» :بئه
سبب كاری كه  .به سبب چيزی كه.
منابع و منخذ:
به این ترتيب فساد در آیه مورد بحئث
 ّهتن مب دهلرل.اعم از مفاسد اجتماعی و بالهئا و سئلب  -٣رسا ا ا د لدلا لع دی ا اار دا ا ا لن ا ااف ه ا ااً
بركات است.
محمر  :ص.٣١
نكت قابل توجه دیگر این كئه :از آیئه  -٢تفسااًر ّموّااب ج ه ا ّزدهم مؤّااف :آی ا
لع لّثظمی مل ا هًرلع ص.٠٧١- ٠٧٠
فوق استفاده می شود كه یكی از فلسئفه
 -٠صااحً لعاان حا ا ن حااریا هاام ا ٨٧٣
های آفات و بالها ،تأثير تربيتی آنها روی ق ل هثًب لألاّؤوط  :حریا حسن.
انسان ها است ،آنها باید واكئنش اعمئال
 -١ص ا ااحً مس ا ااهم كتا ا ا لّف ا ااتن
خود را ببينند ،تا از خواب غفلئت بيئدار وأها ا ا ا ارلط لّسا ا ا ا ا ة ح ا ا ا ااریا ه ا ا ا اام ا
(. ٣٨٨٤
شوند ،و به پاكی و تقوا باز گردند.
 -٠تفس ا ا ااًر ّموّ ا ا ااب ج ها ا ا ا ّزدهم
فساد اداری ،پدیدۀ است كه در دنيای مؤّا ا ا ااف :آی ا ا ا ا لع لّثظما ا ا اای مل ا ا ا ا ا
امروز بئه ویئده در كشئورهای در حئال هًرلع ص.٠٨٥- ٠٨٤
 -٧علا ا اي کت ا ا يیما ا ن حا ااریا
توسعه ،به عنئوان یكئی از مهئم تئرین
هاام ا ( ١٣مسااهم کت ا لّمس ا ق ة
عوامل در سر راه پيشرفت جامعه ،مطرح حریا هم ا (. ٥١٣٣
شده است و این پدیده صدمات جبئران
ناپئئذیری را بئئر رفئئاه و توسئئع جامعئئه
تحميل كرده است .از گذشته هئای دور
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با وجود برنامئههئای اصئالحات اداری و

وااه لمااومي و فسااا وااوری ق ارآک اار ی
واه یارو آیجوناو کاې ار اوی ا فساا ټااو
ولونااه اوبدااې ا ران ښاااق ا و هللاأ وااه کدهااه
غناامیژ لهااه ا فرمااا ي ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
لّرو ٠٥ :
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ
خدهاو ړنو مداه واه وچاه او اننم
کااې فسااا پرګناام ااوی ورپااو ک ا ا ااا
خ دو ړنو وپ ي ور پو ب وه راوګر ي.
او و ااه ب ا ک ااای ک ااې هللا ا ااایژ فرم ااا ي ﭽﯓ
لأل ا ا ا ا ا ا ا ا ارلف:
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ
١٠
او واه کمهااه کا اصا ناه ورو ااجه
فسا مه وئ.
ق اارآک اار ی ک ا ا ا ار ،فس ااا ولون ااه له ااه
خ انت او ......وااه کااان ړی و
باائی اخج
ااارام ااړ ،ااژ مااونږ وااه ی ل هنااه کا
بئو وه ای بحچ وو
ن ا ااو ر ا ااو ار ا ا ن ا ااه ویان ا اامی
اخب ا ای ن ااه ب ااولی ا و ااه ا ا م ک ااې
لومړن ر و وم وو؟
لب اامهللا ب ا ول اام روایاات ااو ،ا
لما ا ا اارب ا ډطا ا ا اااب ټاا ا ا ااق ا ا ا اامو
ل امو واه راودا
ورو جه یار خداو
ن ا ااو م ا ا ب ا ا ا ااابه پو مارو ا ااه
42
وو ا ا ا ی ا ااه او و ا ااام لم ا اار و ا ااه

ور و واوه به ون ه رومه ر اړم و اه ورواه
وو ا ا پا اه ورو ااه ووای اای ؟ م ا ا ورو ااه وو ا ا
ننوکااه وروااه ووایااه روازی اار خدااو راټااو
ا ااو ، ،او م ا ا ا ن ا ااه راو ا اااو  ،ن ا ااو م ا ااامن
ړنوخد ا ا ا ااو ا ا ا ا ا ور ا ا ا ا اا ا ا ا ااو ب ا ا ا ااا م ا ا ا ا ا
پو مارو ا ااه وو ا ا ا ننوک ا ااه او لمرو ا ااه ووای ا ااه
خدا ااو ا ا ور ا ااا  ،ب ا ا لا اارم ا ا وور ا ا ق
کدااه ا پو اامار لماار وااه ورغااژ اوخب ا ااړ نااو
و ه وو را ننه ړ را ننه ا اړ ناو
ا لومړن ر و وو وه ا م کې.
ااوی ااای ،و ااه م ااا
 -1ابا ا ا ا ا  :وا ا ا
م ااواژ و ااه ر ا ا ملو و ااه ر ااو ب اائی وا ااي او
ااژ وغ ااژ و ااه وا ااطه
اص ا ا ا ا ن ااه
انساک اوبووه ر .،
 -2لساک الارب ملل ا ل اي ر او
"ر ا الياار " نااه اخسااج ااوی او ا و ااه
مه ااا و ا ا  ،ا مرغ ااژ بخ ااژ خ ا اار
خ ی ا ااژ م ا ااور و ا ااه خ ا ااوا او ا ااړ ،ا ا ا ا ااېمی
ور ړ.،
 -3و ااه ق ااامو کا ااې راغیا اي  ،ا ا ر ا ااو
"راه" وه ر و ایو ار جونو ار بام ور ولاو
"ار ش ا اا" کدم ا ااه وایهس ا اات و ا ااه
و ا ااه مان ا ااا
مانااا او ا ت ا ر ااو ا وغوښاات وااه
مانااا ومما اااک بخ ااژ ا مخ وغوښااا او "

ر اه" " ساه" وه پ ر

وه وا ي.

و ااه انس اااک ی ا ا

ور ه ولو ل ار ما ور و.،
مااا اخسااجون  .را ااک و ااه

وایو و اارم نر وی ااژ کی ااژ ااو،
ی اا
او یو نه مو ،او ب وه ز اوو.،
وایو وا اار
ی اا
و ااه

م اانر وی ااژ کیااژ ااو ،او یااو نااه يااې مااو ،او
ب وه يې ز اوو.،
باط ا ا

اوی اای ،واه ماناا یا اق پاه

را ړ او په واخده.
ا
و ااه ااارام او ود اات لم ا

اارموون و ،ر ااو وااه ی مدااه قاانت
بر ت له م ن ه وی.،
وا ي
ب ا اار
ی ا ااو مان ا ااا او

ر و وه وه ی خاطر برط وا اي ا بائو
اخس ااجدو مد ااه مر ا ق خول ااه اا ا و دون ااه
بناام و ،لهااه غ ااه باار ا ا وااه خولااه ااړی
و .،و ااه ی ااو ا اار ک ااې راغی ااي ا کد ااه ا ر ااو
روازی له ری را ننه ق امانات اور،
لا ااه ری ب ا اار ا ااي .وا ااه قا ااامو کا ااې راغیا ااي ا ا
ورط ا لبااار ی لااه وااه و دااو باناامی و ښااجو
غویولو او ږولو او زوینمولو ډه.

وروه ارام ی.

نو اخسج
آ

ر ااو وااه
ااجوک ل اار،

اص ااط وي مان ااا ک ااې ی اار اق ااوا
ب د وه ووګه

 -1و ا ااه پ ا ااه ا ا ل ا ااوا و ا اار و ا ااه اخس ا ااج
.،
ل د ګڼ
 ،او اخسج
 " -2ن ااار" ملل ا وا ااي ر ااو و ااه
م ا ااا ی ا ا ا غوښ ا ااج او مط ا ااال ،ورو ا ااجه
ور ا ااو ا ا  ،او ومیا ااه و ا ااه ما ااا ی ا ا وا ااه
.،
ابجماه کې ور و
ر ا ااان  :ار ا ا
 -3یرغ ا ااور ار ا ا
ی

اا

ی وا ي ر و و ه ما
.،
ابطا یا ااډا باط ور و
 -4ل مه ت انو :،وا اي ر او لباار ی
ل ااه م اارفولو م ااا ن ااه و ااه ا ا ا انس اااک ا ا
نه ی.
مسجح
 -5ف ااوم وا ااي ر ااو و ااه مااا ی ا یااو
یااډص ا ااوم اااا ی یااا غ ا اااا ی وااه ور ااړ،
وا ااه ګ ا ااه ف ا ااده و ا ااړ ،او یا ااا خ دا ااه
ورپا ااو
ارا وری وواق.
ل م ا ااه ت ا ااانو :،وا ا ااي ر ا ااو و ا ااه پد ا ااور
قسمه ی
 -1وایو را ا ق مر ا ق ل ااار ا ارام ر ااو
و صوروه لر،
 قبااه مډداامو واامی ووګاه ا قاضا
مای ن ق.
ر و وروه قاض
 صاور ا ی ااژ قاضا واه ر ااو ور ااړ
و ااه ني ا ف ااده و ااړ ،قب اااه
ا ق و اار پ ااو

ا و ،او ه ناا .
 -2و ا ااه با اائی ا ا چ ااارواکي وا ااه ی ل ا ااار
ور ااو ا  ،ااژ یااو کاروااه ااموک ور ااړ ،او
ی
ا وری رس ړ ،ا ور وون ي وه اا
خااو اخسااجون ي وااه ا ارام ی او اه چ ا ی ا
کار ما ای اړ او ر او
ورنه وغوښج
ا ا ورو ااه ی ااا نه ااړ او ورو ااجه ورو ااه ور ااړ ن ااو
لدماااه و ا و نظاار لاار ،ک ا وا ااي ورو ااه
ی او ک ا وا ااي وروااه ا ا نااه ی.
اا
ز وایاای ااه ا ا وایااژ ا ومن ا واای ا ق نااو
مشهو پ ای ی ا مسادماک بایام کااک واری
و ا ي.
 -3خ ا کاااک او مااا اااودو ل ااار ر ااو
ور ااو ااژ اخسااجون ي وااه ااارام او ور ااووني
وه ارام نم.،
 -4ب ا اائو و ا ااه پ ا ا ا  ،خوب ا اائی ن ا ااه  ،او
و ه ا ور اړ م ا او محبات مداه و،
ا کار وایو وه روا ی.
ر ااو اخسا ااجون ي ل ااار اا اارام ی بایا اام
ب وااه وااری وغوښااج ا ق او و ااه ا واای ب وااه
ور ړ ،ورپو غای خ صه ق.
م ااث یو ااړی ښ اازژ ویااي و ااه باائی ور ااو،
ورپااو و ااه رااپه وروااه وااه ن ااا ااړ ،نااو کدااه
ا ا ک ااار ور اار ااو ن ااو م ااړ ا ا ل اار ،ا
ب وااه ا وغااوای ،ااه ویااي مااړ واای و ،کهااه ا
ر ااو ی .اه چ ا ی ر ااو اخسااجون مااړ
ااو او وارث واامی وااو

ااو ا ور ااه ر ااو

قرآک ر ی وه ګڼو آیجونو کې ر و وه ا ار
وی
ب د وه و
 -1ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ
لّاقرة٥٨٨ :
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ
خ ا مالون ااه و ااه باطا ا اار م ااه
-2
خااورئ او ااوی ااایی او باائوک ا چاروا ووااه
مه ور وئ ورپو ه ناروا ناور و اا خاوری او
وو یا ت.
 -3ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ
یا ااری وی و ا ا ا ا وا ااه ګنا ااا
-4
اوو ا ا  ،ک ا زغی ااي او ارام ااو خ ااویوکې و اای ب ړن ااي
وی ا یر ناوی کار ی.
،
لّم ئرة٠٣ :

 -5ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
لّتوعة٢٠ :
ﮍﭼ

ای ایمااانوالو یااری اابااار او روباااک
خدهااو مالونااه وااه باط ا خااور ،او هللاأ لااه
ری خد ا ا ااو منا ا ا ا ا ا ااو ،او و ا ا ااه سا ا ا ااانووه
ر وون ي ل اب ز اری ور اړ ا ار او ا ک
خ ا ا ا ا ا ا ااو ،او هللاأ و ا ا ااه رک ا ا ااې ا ا ااې ن ا ا ااه
م رفو.،
یاار امیثونااه واامی ای راغیااي  ،ا
،
ل
بد
 -1لب ا ا اامهللا با ا ا ا لم ا ا اارب وا ا ا ااي
ر ا ا ااو هللا وا ا ااه ر ا ا ااو ور ا ا ااوون ي او
ر ااو اخس ااجون ي بان اامی لان اات و ی ااژ
ی.
 -2اب ا ا ا ااوور ر  وا ا ا ا ااي ر ا ا ا ااو هللا
ف ده بانمی وه ر و اخسجون ي او 43

ر و ور وون ي لانت و یژ ی.
 -3لباامهللا ب ا لم ااروب روایاات ااو ،ا
ر ا ا ا ااو هللا وفرمای ا ا ا ا ر ا ا ا ااو ور ا ا ا ااوون او
اخسجون وه اورکې .،
أ
 -4لم اارو با ا الا اااد ن ااه روای اات ی ا
وا ااي ر ااو هللا ن ااه ما ا اور اامیي ااژ و ا ا ا ا
ااوم ق ااوم ک ااې ا ااو ښ ار ااونو و ااه قحط ا
اخجااه ا  ،او ااوم قااوم کااې ا ر ااو ښ ا ار
 -4ماااور و خدهااو اډونااه لااه من ااه وی،
و نو وه ار او رلد اخجه .،
تدی او و ی خ و.،
 -5ر ا ااو ټا ااویژ خا ااواوی هللا او ر ا ااو
هللا ډوا لان اک .،
 -1اب ا ا مسا اااو  وا ا ااي وا ااه ف ا ااده بانا اامی  -1ر او قبااه او لاماه نامو واه ور اه
ر ا ااو اخسا ااج يا اار ی ا ا خدها ااو وا اار ما اانر ول ااوکې ټا ااول و ااه چ اااروکې فس ااا راوی ااي او
قنت او ارام ی.
خ و.،
 -2قرط،ا ا  :هللاأ ی و ن ااا ن اامی ا ا
 -5ف ا ااوا و ا ااه چ ا اااروکې ر ا ااو و ا ااوی با ا ا
فرم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ي ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ الجباار ااو ،او خبا یجاه ر ا  ،ا وېااوا
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ....ﭼ لّاقارة ٥٨٨ :ا ا
نه فا وری وا ا ق او ماا وخاور ،اوټاو
وا ا ااي وا ااه باط ا ا ا اار خ ا ا ما ااا خویلا ااو او وېوا ب لا ر مهامد ق.
ااا ک
چاروا وو ااه و ااه ب اااطدو ید ااو راو ااور ور ول ااو و اار  -3ر ا ا ااو اخس ا ا ااجون ي ا ا ا
منر یوکای وایژ ماه اوئ .او ا هللاأ ی
اار و ااړ ا ا  ،او ه اانی و ااه غورک ااو
فرما ي
و نا وه پ
 -3ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ
و ااه خ د ااو ااجمن و اار
ی ااا ا ا مان ااا ا
چاروا و ار ویښات ماه اوئ او ر او ماه
ور وئ
وا و ز اوه ف ده و ړی.
 -4ابا ا لط ااه :وا ااي وم ااما و ن ااا غ ااور
لّاقرة٠٣ :

کهاه یار لاږ وناه ورواه چاارواکي ر او
.،

اریی

 -1هللاأ غبااد ما ر ااو
هللا ا ا ا ا ا ا اانجومهاليت او لا ا ا ا ا ا ا ا اب
را دبوون ی.
 -2وااه وایو هااانونوکې و اات او
ز اااک ما ا ی او اامای ا ا ق ي اار
م ق.
 -3ټا ا ا ا ااول خدا ا ا ا ااو او چ ا ا ا اااروا کا ا ا ا ااي
 44فا مو.،

،
یربم کای ی.
 -9ور باط وه فرصت ور و ا  ،ا واه
خ باط کې رواک او ق.
 -11وا ا ا ا ااه اما ا ا ا اات کا ا ا ا ااې ف ا ا ا ا اایژ و دا ا ا ا ااوری
فا مو.،
 -11ټولنااه قباااه وااه و دااه خ ا باااور لااه
ه ور و.،
 -12و ا ااه ګمر ون ا ااو ک ا ااې ر ا ااو ټ ا ااول و ا ااه
ننشااه ا وو ااو راودااو او وار یااملو م ا ګر ا
ا ا ا با ا اامنونو فسا ا ااا ینونا ا ااو ا ا ا ا او
لډدونو او مالو نو فسا

أ
 -3ویو اااوی او ا ااجاما ونه ماااور ،ا  ،نااو
وی انس ا اااک ک ا اااک ن ا ااه ا ااتړی ا ااو ،که ا ااه خ ی ا ااژ
مواژ وه ر و له ری ر .،
 -1ایماک ماور و ا.
 -2و ااه ټولن ااوکې تد اای او ز ااا ي ونښا ا م ن ااو
ل ااوام ک اااک ن ااه تد اای ل ااری ول ااو و ااه موخ ااه
ر و وه مهه و.،
 -3چاروا و ډوا وه لمالو او رل ات بانامی
پ ااارن ن ااه ااجوک ن ااو ر ااو اخس ااجدو بان اامی
زیور .،
 -4وه نظاام او چااروا و کاې خدا او نډ ااک
ااجوک ا ا ا اډاامار وااه ر او وروااه ن ا ق
ر م ی.
 -5واه ټولنااوکې ایو ااا ح او ون سا ا ز اااووایژ ا
محجاج انساک ر و وه مهه و ،ورپو خ ده
ایو ا لری ړ.،
 -1جوناو وه مها ب و ه ټولنه کې.
 -2و ااه ټولن ااه ا ا ر ااو و ااه و د ااه لام ااه
ووواوی و ې نه و.،
 -3و ااه ټولنااه ا وم النااه و ااې نااه و ،او ی ااو
ب نه خب نه و.،

بد ګر .

 -1ر ا ااو ور ا ااوون ي و ا ااه ویان ا اامی ا ا ا و
خوار ګر ي او خای مشهور ب .،
 -2کار وونهو م مړ  ،ناو واه خ ا
کااار کااې اخ ا د نااه ااو ،او یااوازی وااه ر ااو
کار و2.،

لّمءتاة لَّ مهب:
ّ -٥ررة لّنثًم ر مء ا لخفو لّرنول لّءریم
عحا لّرهوة.
 -٣لّمونو ة لّفق ًة لّءویتًة مو وع لّرهوة.
 -٢كت تح نولن لّرهوة.

مولوی عبدالرحیم " نیازی"

لّحما ا ا اار ع ا لّث ا ا ا ا ّمًن ولّث قاا ا ا ااة ّهمتقا ا ا ااًن
ولّصااهوة ولّسااف هاای لهاارف لّّاًا ء ولّمرنااهًن
و هاای آّااب و لصااح عب و ماان د ا عر وتااب و مااا
عسنتب لّی یو لّرین و عثر:
محيط زیست و رابطه آن بئا سئالمتی
انسان ،یكئی از مباحئث جئدی دنيئای
امروز بوده و بر اساس تحقيقات سازمان
جهئئئانی صئئئحت در سئئئال -1353از
هرهشت مورد مرگ و مير یك مورد آن
به دليل مشكالت ناشی از آلئودگی هئوا
اتفاق افتاده است.
و مطلق فساد سئبب خسئران اسئت
چنانچه اهلل تعالی در قرآن كریم در ایئن
باره می فرماید :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﭼ لّاقارة ٣٧ :همانانى كئه پيمئان
خدا را پس از بستن آن مئى شئكنند و
آنچه را خداوند به پيوستنش امر فرموده
مى گستالنند و در زمين به فسئاد مئى
پردازند ،آنانی اند كه زیانكارانند.
این گزار همچنين نشان ميدهد كه
كشور های جهان سوم و توسعه نيافته با
مشكالت جدی تری نسئبت بئه كشئور
های توسعه یافته روبرو اسئت زیئرا در
كشور های توسعه یافته گامهای مهمئی

برای مبارزه به آلوده گی هئوا و حفئظ
استاندارد های محيط زیست برداشته
شده است و ميزان آلودگی هوا نسئبتاً
كمتر و در نتيجه تهدید كمتری بئرای
صحت شهروندان این كشور ها وجئود
دارد ،براساس حسن تحقيق بيشترین
ميزان مرگ و ميرناشی از آلودگی هوا
در كشور های فقيربه خصوص كشئور
های جنوب شرق آسيا به ثبت رسيده
است.
همچنين تحقيئق سئازمان جهئانی
صحت نشان داده اسئت كئه تنهئا در
سئال 2012هفئئت ميليئئون انسئئان در
نتيجه تنفس هوای آلوده ،جان شان را
از دست داده اند.
پس خداوند یبيعت و محيط زیست
را برای انسان آفریده و انسئان حئق
تصرف و استفاده از آن را دارد و ایئن
حق برای همه انسانها درهمئه زمانهئا
وجود دارد خداوند در سوره بقره مئی
فرمایئئئئد :ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ
لّاقارة ٣٣ :اوست آن كسى كئه آنچئه در
زمين است همه را براى شئما آفریئد
سپس به( آفرینش) آسمان پرداخت و

هفت آسمان را استوار كرد و او به هئر
چيزى داناست.
این آیه بهره برداری ازمنابع و منئافع
زمين را متعلق به انسانها درهمه زمانها
می داند كئه بایئد بئه یئور اصئولی و
صحي درجهت رفع نيازهئا و رعایئت
حقوق دیگر انسئانها درهمئه دوره هئا
صورت پذیرد ،در آیه دیگرخداوند مئی
فرماید :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
لأل رلف٥٤ :
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ
و قطعاً شما را در زمين قئدرت عمئل
دادیئئم و بئئراى شئئما در آن وسئئایل
معيشت نهادیم.
اسالم دینئی اسئت حيئات بخئش و
سعادت آفرین ،امریست فطری ،برنامئه
ایسئئت كامئئل و واضئئ  ،شئئریعت و
قانونيسئئت از حيئئث منبئئع و
مصدر ،موضوع و هدف برمبنئای
حئئق و عئئدالت اسئئتوار اسئئت؛
مصدر وحی ،دستور قرآن،
حئئافظش رحمئئان ،و پيئئامبر
رحمت عالميان است.
اسالم دینئی اسئت كئه حئق
حيئئات و حئئق تملئئك و حئئق
پاسئئداری از شئئرف و آبئئرو و
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شخصئئئيت و سئئئایر حقئئئوق و

ارزشئئهای مئئادی و معنئئوی ،فئئردی و
اجتماعی را تضمين می كند .سئالمتی
جسئئم و روح و محئئيط زیسئئت را ،از
جميع آفات ،مصائب و امئراض تئامين
می كند.
این آیه نيز بيان كننئده توانئا یئی و
امتيازی است كه انسان در روی زمئين
دارد ،تاجئئایی كئئه بئئرای او در زمئئين
وسایل زندگی فراهم شود روشن است
كه داشتن محيط زیسئت سئالم جئز،
اولين حقوق انسئان بئرای زنئدگی در
روی زمئئين اسئئت ،بئئرهمين اسئئاس
خداوند نيز پهنه یبيعت را زیست گئاه
انسان قرارداده است ،در سوره الرحمن
آمده اسئت :ﭽﮛ ﮜ ﮝﭼ
لّارحمن ٥٤ :و زمين را براى مردم گسئترد.
كه در رابئط ميئان انسئان باهسئتی و
دیدگاه انسانی به محيط زیست از نقطه
نظراسالمی تجلی پيدامی كند ،هستی
و انسان هردو از آفریده هئای خداونئد
تبئئارک و تعئئالی اسئئت و هئئر كئئدام
پروردگار را می سئتایند .خداونئد بئه
انسان عقل ،اندیشئه و آزادی انتخئابی
داده( حق انتخاب) عطا كرده و ازجانب
تمامی هسئتی دارای قئوانين و سئنت
های خویش است ،انسان تحت شئرایط
جانشين خدا برروی زمين می باشئد و
هم به خایر او بوده كه خداوند جهئان،
زمين و آسمانها را آفرید و همه
آفریده های هستی را در اختيار
و تحت فرمانش قرار داده بنئابر
این ،هستی برای انسان ،هدیئه
ای الهی است ،برتری و ویدگئی
این هدیه تنها در آن نيست كه
به انسان خئدمت مئی كنئد و
زنئئدگی اورا تامئئدت زمئئان
مشخ شده ،پئاس مئی دارد
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عقيده او و رابطه ا بئا آفریئدگار نيئز
پاسداری می كند؛ زیرا همواره او را بئه
یاد پروردگار می اندازد ﭽﮤ ﮥ ﮦ
ﮨ ﮩ ﮪﭼ لأل هااع ٢ - ٣ :همئئئان كئئئه
و همئئئاهنگى بخشئئئيد( )2و آنكئئئه
اندازهگيرى كرد و راه نمود.
مفهوم آلودگی :بطئور كلئی خئارج از
فاسد كردن عناصر زنئده و غيئر زنئده
محئئيط زیسئئت و دریافئئت آلئئودگی،
مجموعه نگاه قوانين وضعی به آنست كه
تنها به جنبه هئای حسئی و محسئوس
آلودگی توجه دارند و بعد معنئوی آنئرا
نادیده می گيرند هرچند سئرو صئدا و
باصطالح آلودگی های صوت را در شمار
جنبه های معنوی آن قلمداد می كنئد و
بدان اشاره می كنند ولی نه به آن اندازه
كه دركنار جنبه هئای پئر اهميئت تئر،
موثرتر در سالمتی محيط زیست مئورد
بررسی قرار گيرد.
آلودگی مادی به آلودگی های معنئوی
بئئازمی گئئردد؛ انسئئان در رفتئئارخود
مفاهيمی را كه به آنها باور دارد و عقاید
و اصئئول راكئئه بئئروی حاكميئئت دارد،
انعكاس می دهد كسانی كه بئه محئيط
زیست تجاوز می كنند و آنرا به تبئاهی
می كشانند با الهام ارز ها و مفاهيمی
كه بردل و جانشان مسلط اسئت عمئل
می كنند و از آنها این مفاهيمی و ارز
های ،آلوده به فرد گرایی و خود خواهی
و خئئود پرسئئتی و گئئرایش شئئدید بئئه
منفعت یلبی و بدون توجه بئه هرچيئز
دیگری است ،در رفتار مادیشان جلئوه
گرشده است ،بنابر این آلودگی معنئوی،
منبع و سرچشمه آلودگی مادی؛ بشریت
نمی تواند جز با پيروزی عرصه مبارزه با
نفسی ،بر این آلودگی پيئر شئود زیئرا
خداوند متعال می فرمایئد :ﭽﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ
لّر ار ٥٥ :در حقيقت خداوند حال قئومى را
تغيير نمىدهد تا زمانيكه آنان در نفس و
حال خود تغيير بياورند و چون خدا براى
قومى آسيبى بخواهد هيچ برگشتى براى
آن نيست و غير از او حمئایتگرى بئراى
آنان نخواهد بود .دیدگاه اسالمی نسئبت
به آلودگی ،دید گاه گسترده و همه جانبه
ای است كه از جنبه ی معنوی آن نقبئی
به جنبه های مختلئف مئادی مئی زنئد؛
انسان اگر باورهای خود را درست كئرد و
از درون پاک شد و برخوردار از نفس بود
كه همواره مراقب و پاسئدار حركئات او
باشد ،رفتار درست می شود و هرگئز
در زندگی رفتار و كرداری جز بردارنئده
خير و منفعت برای جامعئه و خئویش از
وی سرنمی زند ،علمای محيط زیست در
شرق و غرب اتفاق نظر دارند كه انسئان
خود محيط زیسئتش را آلئوده و فاسئد
كئئرده اسئئت و بئئاخود پرسئئتی و خئئود
خواهی به همه این اقداماتی كئه باعئث
مشكالت و مسایل بيماری هئای محئيط
زیست گشته ،دست زده است ولی آنهئا
هرگز برای ایئن انسئانی كئه كئار هئای
پسندیده و خوبی انجام نمی دهد درمانی
برای حفظ تندرستی روانئی و اجتمئاعی
وی و ممانعت از در افتادن او به تبئاهی و
خسران و فاسد كردن زمين ارایه نئداده
اند.
دیدگاه اسئالمی درخصئوص مسئایل
آلودگی محيط زیست توجه ویده ای بئه
انسان دارد و راه درست زندگی شایسته،
مقام و منزلئت وی در جهئان هسئتی و
آنچه او را به پيئروی از بهتئرین راه هئا
برای برخورد با سایر موجوداتی كه بئرای
او آفریده و در اختيار نهاده شده انئد،
ترسيم می كند ،تا بئا آنهئا بئد رفتئاری
ننماید و حقوقشئان را پایمئال نسئازد و

جای آنها را تغير ندهد و خير و بركت
آنهارا تبدیل بئه شئر وعئذاب بئرای
خویش نكند .اگر آلئودگی از دیئدگاه
امروزی در درجه نخست جنبه مئادی
است و تنها به منئابعی كئه خداونئد
برای زندگی و معيشت مردم آفریئده
است منحصئرمی شئود؛ در دیئدگاه
اسالمی اگرچه به جنبئه مئادی نيئز
توجه دارد و در راسئتای مقاومئت در
برابئئر آن و از ميئئان بئئردن آن مئئی
پردازد ،باهمه انواع آلودگی ها مبارزه
می كند و در پی آنست كئه جئز وامه
حق ،در زندگی چيزی نباشئد و جئز
پرچم راستی و صداقت ،دیگر پرچمی
افراشته نشود و امئت اسئالم چئون
نگينی برتارک ملل جهان بدرخشد و
هيچگونه آلودگی در عقایئد ،زبئان و
زندگی اجتماعی و اقتصادی وی وجود
نداشته باشد زیرا امت پيشتازی است
و باید الگو و نمونئه دیگئر امئت هئا
درهمه عرصه های زندگی باشد.
دیده می شود كه امت اسئالمی در
دوره كنونی ،بركنئار از آلئودگی هئا
نيست؛ نشان ایئن آلئودگی تفرقئه و
پراگندگی و درگيری ها و عدم وحدت
عمل علمای آن در بسياری از مسایل
سرنوشت ساز است ،آلودگی زبان نيز
تقریباً زبان معاشرتی را در برگرفته و
جایگاه آنرا هئم در گفتئار و هئم در
نویشتار متزلزل سئاخته اسئت ،نئام
هایی كئه برخئی پئدر و مادرهئا بئر
فرزندانشان می گزارند نام های است
كه جامعه اسالمی جز در پرتو اشئغال
و استعمار ،به آنها آشنایی ندارد و بئه
قول ابن خلدون بيشتر ،از شفتگی از
نيرو های سلطه گرو تقليد از ایشئان،
ناشی شده است ،این تقليد بئه همئه
بخشها امت سئرایت كئرده وحئدت

روستا هئا را در برگرفتئه كئه همچنئان از
برخی ویده گی های اسالمی برخوردار اند.
اصالح زمینها :كسی كئه زمئين را كشئت
كرده سرسبز و آباد ساخت آن زمين بئرآن
تعلق می گيرد .چنانچه در این مورد رسول
اكرم مهربانی كردند :و ان ئَة(ا ای لع
ن ا أن لّناًاای( صااهی لع هًااب ونااهم ق ا ل ( :ماان
«»٥
أ مرلا ال ًّس ألحر ر وأحو .
ترجمه :از عایشه صدیقهل روایت شده
است كئه نبئی اكئرم فرمئود :هركسئی
زمينی را كه صاحبی نداشئته باشئد ،آبئاد
كند  ،او از دیگران بدان زمين اونتر اسئت
زمين به او تعلق می گيرد.،
درختکاری :كاشت درخت و گياه در دیئن
مبين اسالم عمل عبادی تلقی شده ،آموزه
های دینی در این باب بستر فرهنگ بسيار
غنی و شيوایی را فراهم كرده اند.
چنانچه حدیثی در این بئاره وارد شئده
اسئئت اان أّس(ا اای لع نااب ق ا ل :ق ا ل انااول
لع(صهی لع هًب وناهم (ما مان مساهم یهار غرنا ال
أو یزاع عا ال رًأکا مناب طًارلال و لّسا ن أو ع ًماة يّ
«»٣
ک ن ّب عب صرقة .
ترجمه :از انس بن مالك روایئت شئده
اسئئت كئئه رسئئول اهلل فرمئئود " :هئئر
مسلمانی كه درختی ،غرس نماید یا بئذری
بيفشاند و انسان ،پرنده و یا حيوانی ،از آن
بخورد ،برایش صدقه محسوب می گردد".
درخئت در تغيئر آب وهئوا ،و زیبئایی و
رونق بخشيدن به یبيعئت و جلئب یئاران
نقشی بسيار مهمی ایفئا ميكنئد ،و چئون
كارخانه ای اسئت كئه فعاليتهئای بسئيار
مفيدی را بئدون كمتئرین توقئع و چشئم
داشتی به جامعه بشری ارایه ميدارد.
از این روست كه رسول اكرم فرمودند:
(لذل ق م لّسا ة وعًارآ آحارکم رساًهة را ن لناتط ع
آن یهرن ا قاااا قً ا لّس ا ة رهًفثااا وآجاار ناارلع
«»٢
لّثظًم
( اگر قيامت برپا شد و در دست كسی از

شما نها لی بود ،و اگر ميتوانسئت آنئرا
قبل از برپایی قيامت بكارد ،حتماً ایئن
كار را انجام دهد ،و اجر و پاداشی او بئا
پروردگار بزرگ خواهد بود).
رسیدگی به درختاان :خدوانئد منئان
درختان و كشتزار را از نعمتهای شایان
خود بر بندگانش ميدانئد .درخئت در
تغير آب و هوا و زیبایی رونق بخشيدن
به یبيعت و جلب باران نقشی بسئيار
مهمی ایفاميكند ،و چئون كارخانئه ای
است كه فعاليتهای بسئيار مفيئدی را
بدون كمترین توقع و چشم داشتی بئه
جامعه بشری ارایه ميدارد.
و آنها را به استفاده درسئت از ایئن
نعمتهای بيكران توصيه می فرماید:
ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗ
ﯞ ﯟ
ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ
لألّث ٥٠٥ :
ﯠﭼ
و اوست كسى كه باغهایى با داربست
و بدون داربست و باغ خرما و كشئتزار
با ميوههاى گوناگون آن و زیتون و انئار
شبيه به یكد یگر و غير شئبيه پدیئد
آورد ،از ميوه آن چون ثمر داد بخورید
و حق[ بينوایان] را روز بهره بردارى از
آن بدهيد[ولى] زیاده روى مكنيد كئه
اهللأ اسئئرافكاران را دوسئئت
ندارد.
اما در مورد آلودگی فرهنگئی
و اجتماعی ،مئی تئوان آنئرا در
برخی ن ابالی گری ها نسبت به
آداب اسالمی تلقی كئرد ،زنئان
در بسياری از كشور های جهان
اسالم به لحاظ پوشيدن لباس و
شيوه زنئدگی ،همچئون زنئان
غرب تقليد و عمل می كننئد و 47

روابئط مئردم بئئا یكدیگرفاقئد مهئئر و
محبئئئت و دوسئئئتی حتئئئی ميئئئان
خویشاوندان است و خا نواده ،همچئون
گزشته شاهد ثبات و استقرار در زندگی
زناشوی نيست؛ یئالق افئزایش پيئدا
كرده و فرزندان پيش از پيش در معرض
اعتياد ،تباهی و گمراهی قرار دارند ،در
زندگی اقتصئادی مئانيز آلئوگی هئای
خطرناكی وجئود داردكئه در شئيوع و
رواج ربا و بهره های با نكی و نيز انزوای
جوامع اسالمی نسبت بئه یكئد یگئر و
عدم همسئویی و همكئاری و هميئاری
آنها درعرصه های اقتصادی اسئت كئه
باعث شده بسئياری از مئا ،بئه دیئون
خارجی كه عامل از رمق افتادن اقتصاد
ماو وقفه در پئيش رفئت و توسئعه مئا
گشته ،گرفتار شده ایم.
دیئئدگاه اسئئالمی امئئوری را كئئه بئئه
زیبایی محيط اسالمی و آراسته های آن
لطمه وارد می كند ،نفی می نماید و بئه
همين دليل هرگز در این موارد ،كوتئاه
نمی آید و دعوت به مقابلئه بئا آنهئا و
رهایی از همه این نوع آلودگی هئا مئی
كند تا این امت واقعاً بهترین امتی باشد
كه مردم ،بخود دیده انئد حئال آنكئه
دیدگا ههای بشری نسبت به آلوگی ،به
هيچ كدام از این آلوگی ها ،كاری ندارند
و سخن گفتن در باره آنها را خئروج از
مفهوم علمی آلودگی تلقی مئی
كند زیرا دیئدگاهای محئدودی
است كه تنها آنچئه كئه محئيط
زیسئئت مكئئانی جغرافيئئای را
دیگرگئئون آنئئرا فاقئئد توانئئایی
زندگی بخش می سئازد ،مئورد
توجه قرار می دهد حئال آنكئه
دیدگاه اسالمی چنين محدودیت
بئئرای خئئود وقایئئه نيسئئت و
 48تصویركاملی از زنئدگی بئدور از

اسالم دینی است حیات باش و سعادت آفرین ،امریسات فطاری ،برناماه
ایست کامل و واض  ،شریعت و قانونیست از حیث منبع و مصدر ،موضاو و
هدف برمبنای حق و عدالت استوار است؛ مصدرش وحی ،دستورش قارآن،
حافظش رحمان ،و پیامبرش رحمت عالمیان است.
هرگونه شائبی و آلودگی معنوی و مئادی
را ارایه می دهد.
ابزارهااای مقابلااه بااا آلااودگی :انسئئان
زیرفشار احساس خطرآلئودگی محئيط
زیست اقدام به صدور قوانين و مقررات و
برگزاری سيمينارها و كنفرانس ها بئرای
برنامه ریزی در حمایت از محيط زیسئت
كرده است؛ پيشنهادهای كنفرانس هئا و
گردهم آیی های منطقه ای و بين المللی
كه با هدف پایئان بخشئيدن بئه انئواع
آلودگی های محيط زیست برگزار شئده
بيشتر برتشكيل هيوئت هئای ویئده ای
درهركشور برای عهده داری مسئووليت
مبئئارزه بئئا آلئئودگی و آگئئاهی دادن
شئئهروندان نسئئبت بئئه زبانهئئای آن و
كوشش در پيشگيری از آلئودگی و نيئز
تشدید كنترول برنقئل و انتقئال مانئده
های خطرناک مجاز برای عبور از مرزها و
گستر آگاهی های علمی در خصئوص
آلودگی محيط زیست از یریئق تمئامی
رسانه هئای گروهئی و صئدور قئوانين
مناسب بئرای حمایئت از شئهروندان از
آلوگی به ویده آلودگی تشعشات اتمئی و
منئئع ریخئئتن زبالئئه هئئای صئئنعتی در
رودخانه ها و توجه به عدم آلوده گشتن
آبهای ساحلی به بازمانده هئای نفتئی و
كنترل استفاده از حشره كش ها و عئدم
توليد كودهای شيميایی با اثئرات بلنئد
مدت برروی خئاک و نئریختن زبالئه در
محيط كوهستانی و دشت به منظورعدم

آلئئودگی محئئيط زیسئئت بئئه نگئئام
یوفانهای شدید و افزایش درختكاری
و منئئع تجاوزبئئه منئئایق جنگلئئی و
سرسبز برای كاستن از اثرات آلودگی
و كنتئئرل تأسئئيس كارخانجئئات در
منئئایق مسئئكونی و رعایئئت كنتئئرل
آلئئودگی هئئای صئئوتی در یراحئئی
كارگاهها و كارخانجات و دیگر عوامئل
سر و صدا و وضع قوانين شدید بئرای
مجازات آلوده كنند گان محيط زیست
به هرشكل ،انگشت گزارده است.
در دیدگاههای بشری ،هيچ ارتبئاط
روانی و معنوی ميان محئيط زیسئت و
انسان در نظرگرفته نمی شود جز آنكه
محيط زیست اسباب زنئدگی و بقئای
وی را فراهم می آورد ،همئه قئوانين و
پيشنهادها ازسوی انسان ،مورد عنایت
جدی قرار نمی گيرند و حرمئت نمئی
شوند.
مآخذ:

 ( اول لّال ا. ٣٢٢١ : ( -٣اول لّال ا . ٣٢٣٤ :
 ( -٢اولی لم لحمر .

خ قلت يوقابدلت ی ورانساک
يې لرون ی م ر روزنې وه ایولا لار،
وار پاو خ داه اصایي بڼاه غاور اړ ،او
خا انسااک و اه ی ا ود اون او
ون وون نوښاج ر وا ولار ،واه
يوبا و  :خ قلات بريامونو او
ارامونو لارخ او واه مجيااو و
يااو نااو ،ا ق ون ااو
فهار ااو
خد و نا ایونم لانو بملو
وه نوو بڼو او رونم وه چاروکې لانو
او وميامو واه لاه ياوخ ناوخ زاوياې جا
ا خ قلات
 .،ناو وايداه ياې ا
فار راوداون ي و اق او فهار ،ون اونې
بمي ي او نوو وميمو وه ووللم
،
واای ماومي خ قلات ياو او مهالاه
شا ړېمون خاصاتت لار ،لاه منطډاو
او واقالجوناو ار ياې اروکار ی ا
ورمهج يې ټول ې وه ګ ه ی.
ااورن لااومړن کااای ی ا
ما وم وه خ قلت روزنه کې زيا مهی
ګڼا ا  ،وماما اورن ما اوم واه
خ قلت روزنه او غوی مناه کاې بنسا ی
رو لار . ،ا ا ما اوم خ قلات
ااساا وړاوناه واه اورکې وېارو ،ناو
ياو منا اد اورن چاوېرياا ما اوم
وااال ې اصااولو وااه رااااکې و ااه
خ قلات روزناې واه زياواه وامدرناه واه کاې

ایيڼه .
کدل ااک اروا واو  ۶۷۱۶م ماړ واه خ
بااور ی ا ما اوم خ قلات واه تهاور
کې ما وم روزنې اصاو مهماه برخاه لار،
ما اوم روزناې رخ چاارخ انظبااس او
مل ې اتهار طريډاي وار ياو واه خ ا کاای
ما ومانو وه خ قلت اغېاخ لر.،
وا ا ا ااه اصا ا ا ا کا ا ا ااې والا ا ا اامينو مماخدا ا ا ااه
ما اومانو واه فاااللجونو کاې وای وی واه
خ قلات روزناه کاې مهای رو لار . ،اورن
بايام وا ل اار ما اومانو واه فرصاجونه
ور ا ااړ ،کل ا ااې ووښا ااج وا اارخ و ا ااړ،
چاو يااا وااه و ونمنااه کااې وی اا را
و ارو ،او وېی ده يې وحميم نهړ.،
ما اوم خ قلات روزناې ولا لاه اور
 ،نو خ دو ما ومانو وه منا به آزا ،
ور اړئ او ياو یاډص واه ووګاه ياې محتا م
وبویئ له لاطيي ایخه وی وار منا ا،ې خا
کاک ور نېږ خ ړئ او وی واه ویانامخ واه
اخ قي ارزښجونو ټتن ار و ړئ.
اورن چاو ياا واه ا ا ې و ونظالی
اړئ ا اور وار غاړ ،واه خولاه مو ا ا
وللام ا ق او لاه ياو با ار واه ملناه چدنام
و اړ ،وا ا ې او ما اوماک ماو اه و اړئ
ا ورکنا چاارخ او کاروناه نوياو او وااز
مالارونو او اصولو ور ما مه ې بوزئ وه
مانظی او اخ قاي رفجاار ما اوم و اوئ

لوباو اامانونه ورواه و ماوم او واه
خ و يااې وهلا ولاااویی ااړئ
ما وم خلالونه يا اجا خلاا ودوناه بام
مااه بااویئ او واه خ و يااې واای
خ قلت ااه مه محمو وئ.
پېړناې ښادق ا اه والامي وغاوای،
ما وم يې خ و ،نو ایينه
وه خ منر کې زمه وماون ي ولر.،
مو ه لږ ک و وه ما اومانوکې
خ قلات کاان ړنې و اه وخات ا
وی وااه لوبااو بوخاات و ،للاامیژ ااو
خ قلات لوباو ياو مهای لاما ی کداه
ا ما اوم واه لوباو بوخات و ،ورواه ک ا
ا ئ خا ما اوماک لوباو لاه بې بېداو
و اايدو واه مجيااو و ګ اه اخیاي او واه
خ و کاملاب چان زياوو.،

و ه ما وماک ا فهار ياې مااوری
و ،لوبو ګ داو ای ام ااک واه
ور ي غه و ما اوماک
ا ثا ا ا و ا ااو ما ا ااومانو
ولااوی ،وا
قومانم م ق
پښا ناک و ،خا ما اوماک
واه لوباوکې نوښات قامر لار،
ناه
او چانسونه کده وی لاه
ور و.،
 .1خ

ما اوم ېار کداه واه
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ودوار خب خ و ،او وېښو وه ومثلا
کې قل و،
ايا يې وه ی و
مهاطد يا اور مون ي وه لېږ و.،
 .2واه غاو نلوناه مشااوم او کاار
وه ان امولو کې قل و.،
 .3ور ما اور زياا او ،او ېارخ
بمني بوخجلاوخ لر.،
 .4خب خ وه وور غور او فهر و،
کهه نه غوای ،خب خ يې ر ق.
 .5بې بېدو رچلنو مونملو وه
لا کي و.،
 .1لاه ناورو ار خبا و ولاو او
ایيهو نلولو ویولا لر.،
 .5واه لوباو او رونام واه ورکنلاو
چارو کې نوښج ر و.،
 .3خا ما اوم وااه خبا و کاې بااې
وروايي و.،
 .9ع لد او غريد ووښج و.،

 .3ما اوم وار نساتت نلو اه ياا افراطاي
وا لم.
 .4وه ور کې وچ قوان ک رامنر وه و او
ما وم او ې وړ .
 .5ما وم وه ړنو مسدسی نيوکې.
 .1ما وم خلا او وهل بې قمر.،
 .5ما اوم بااط ق ل قا ناه وېژنام او
و وی ل قو وه ویانمخ بې وروايي.
 .3لويااانو و ااه ړنااې ا ما ااوم لااه
و ه ووروه و ،وحملدو .

 .1ما وم بايم وېی ده ت ميم نه ق کده
ا ما اوم اډاار ووي اې ناوو کداه باه وای
خ قلت وه فهرکې نه ق.
 .2ما اوم خ قلات روزناې ل اار بایام
يو منظی چاو يا برابر ق.
 .3ما اوم واه بايام ام اناا او و ااي واه
وا کاې ور اړ ا ق وار پاو ی و اویژ ا ق ا
واه مر اجه ياې خ ا فهار ولااویی اړ . ،لهاه
ان ورګرل او ا ې نور…
لوبو نډا
ما وم ان ېاخ اوخ قلات
 .4ما اوم واه خا کاار شاويډو خاو
وه وه ورن کې و ه وخت زياک ومار وای ناه ا واه کااک کاې ور ا ق او
ر ا  ،ا ا نامخ صان ې غرور ااسا وروه ولما ق.
ووي ق اويا رامنر وه
او
 .5ما وم لاه زيااوو ارزولاو وای
 .1والامينو باې اام زياا
وه کار .،
ټتن اار ما اومانو واه واوښ
 .6وا ا ې لويانو اه ووګاه خا کاروناه
لډ او اافظه.
و ااړئ او ما ااومانووه ا اااز ور ااړئ ا
 .2ما ااومانو واار ماانر
جا ې له خ قلت الهام واخیي.
 51نا مې لایه ویو .
 .7واه خ ا اور کاې ز اړو لاه باې بېداو

رو چارو کار واخیئ.
 .8نورو خ قلت او خ کار وه
اوملت ور ړئ.
 .9وار نسالاق وو وناو لاه نلو او
او افراطاي ټتن اار وای واه کدهاه
و ا ا ا ا اړئ لهاه وداو خ واه نان ا ا ا ا ا ا اها ا ا اه
ګاام ،اااو  ،ن اه ااو ،يااا خ
ن ونو وه اماک لوبې نه و . ،او يا
مث نار نه خ وې نه رای ،ه ن ونې
رای ،خ ا کهاه ا ن اوني  ،وی
لواطيو او ااسا ااوو واه واام واه کاار
ی.
 .11ااه وااه ااورن کااې ااجوناخ
جوک لر ،نو وممخ جوناو اا
رخ و موم او و ی ده وی ما وم
وه ویانمخ شم مه وئ.
 .11ما وم وه خ دو ااسا اوو
اتهارولو وخت او ا از ور ړئ.
 .12واام مااو و ،ا ا ااجاما
خ قلات ياو ویوکاې برخاه ناو واه
ا اجاما ونو وماري او او و اوی
نظای او وروتاد وای واه خ قلات ښاه
وا ا لر.،
 .13خ ا ما اوم واه فهار ،آزا ،
ور اړئ اه ما اوم ع لاد او غرياد
فااللجونه و مه يې ووائ او غاه راز
خ ما وم نورو وه ویانمخ ون ر
مار ي ړئ.
 .14له خ ما وم ار خاوښ او
مهربانه چدنم و ړئ
و م هللا ووف

اكنون از زكات سخن مئی گئویيم،

شود و چون در زكات معنای عبادت اسئت،

را از مشكالت زندگی مادی برهاند تا

همان ركن بئارز اجتمئاعی از اركئان

اسالم به واسطه دقت خاصش پرداخئت آن

به مقصد بزرگتر و به آنچه به انسانيت

اسالم .قضيه زكات اساسی ترین چيز

را از اهل ذمه نخواسئته و آن را بئه جزیئه

سزاوارتر است ،و به آن كرامتئی كئه

در نظام(نظئئام مئئالی اسئئالم) اسئئت.

تبدیل نموده تا آنها هم در مخئارج دولئت

خدا مخصوص بنی آدم كرده برسئند:

زكات حق مالی اسئت كئه از جهتئی

شریك باشند نه اینكه عبادت مخصئوص از

(( پسران آدم را كرامئت دادیئم و در

عبئئادت و از جهئئت دیگئئر وظيفئئ

عبادات اسالم را بر آنان تحميل كند ،مگئر

خشكی و دریا حملشئان كئردیم و از

اجتماعی است و اگر بخواهيم بر یبق

اینكه خود بخواهند.

چيز های پاكيزه روزیشان دادیم و بر

نظریه اسئالم در عبئادات و اجتمئاع

زكات حقی از اجتماع در گردن فرد است

بسياری از مخلوقات خویش بئه نحئو
كاملی برتریشان دادیم)).

«»1

سير كنيم ،باید بگویيم زكات وظيفئ

تا ضامن كفایت گروه هایی از اجتماع باشئد

اجتماعی و عبادی است و بدین جهت

كه نقصان امكانات دارند و همان یئور كئه

آنان را به خرد و عایفه وشئوقهای

آن را زكات ناميده اند كه زكات پاكی

قبالً گفتيم امكان مقداری تمتعات و التئذاذ

روحی و معنوی و به سمت آنچه بانتر

و نمو است ،هم پاكی باین و تطهيئر

را هم برایشان فراهم كند .و بئدین وسئيله

و برتر از ضروریات تن اسئت كرامئت

ذمه و عهده از تكليئف ،بئه وسئيله

اسالم جزئی از قانون عمومی خود را تحقق

داد ،و اگر از ضروریات زندگی چيئزی

پرداخت حق واجب و هم پاكی جان و

می بخشد:

نداشته باشند هم فكر شئان

دل از فطئئرت بخئئل و غریئئزۀ خ ئود

(( تا بين توانگران شما دست بئه دسئت

متوجه رفع این نياز ها خواهد

خواهی مال عزیز است و ملك مئورد

نگردد )).اسالم بئرای مئردم تنگدسئتی و

شد و نمی توانئد مقئداری از

عالقه انسان ،و وقتی جان انسئانی از

احتياج و درماندگی را خئو

نئدارد و نزم

وقت و كوشش خود را صئرف

آن گذشت و به دیگئران داد پئاک و

می كند كه هر فردی تا توانایی دارد به قدر

شوقهای معنئوی و هئدفهای

آزاد می شود و می تواند ترقی كند و

كفایت از زحمت خود ببرد ،و چون به علتی

روحئئی و ميئئدانهای فكئئری

نورانی گردد .و همچنين زكات پئاكی

ناتوان شد از مال اجتماع بردارد.

نمایند .در نتيجه این كرامئت

مال ،به وسيله پرداخت حق واجب در

اسالم تنگدستی و احتياج را برای مئردم

آن است كه موجب ،حليت تصرف می

مكروه و بد می داند زیرا می خواهد كه آنان

از آنها سلب شده و به مرتبئه
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پست تر زیرا حيوانات غالباً خوردنی

مراحل نخواهد رسيد ،تا چه رسد به آنجئا

قرض او( اگر قرضی به عهدۀ اوسئت)

و آشاميدنی خود را می یابند پئس از

كه زندگی خود را صرف كنئد و بئه قئدر

باشد( )41و یك سال بر او بگذرد زیرا

رفع ضرورتها بئه خئود مئی بالنئد و

كفایت هم نيابد اسالم اخئتالف یبقئاتی

بدیهی است كئه اگئر انسئان خئود

بشاشانه جسئت و خيئز مئی كننئد.

بين مردم را بد می دانئد كئه عئده ای در

مسئتحق زكئات باشئد از او مطالبئئه

پرندگان هم پس از اینكه بئه مقئدار

سط عياشی و منعميت بئه سئر برنئد و

زكئئات نخواهئئد شئئد در محصئئونت

كفایت خوردنئد و آشئاميدند از روی

دسئئته ای در سئئط تنگدسئئتی ،و ایئئن

كشاورزی و ميوه ها هم فصلی بوده و

خوشحالی و سرور به زنئدگی ،آوازی

تنگدستی به حد محروميئت و گرسئنگی

وقتش همئان هنگئام درو و چيئدن

می خوانند و چهچهی می زنند پئس

برسد .این گونه مردم مسئلمان محسئوب

است و در كان های تجارتی منوط بئه

انسان درمانده هرگز نمی تواند به آن

نمی شوند .پيغمبر می فرماید (( :خدا از

یال و نقئره اسئت و در حيوانئات بئا

كرامت الهی كه اساس انسانيت است

مردم هر جا كئه گرسئنه ای در ميانشئان

نسبتهای معينی كئه تقریبئاً معئادل

برسد و ضروریات خوردن و آشاميدن

شب را به صب آورد بيزار است)).

همان نسبت مالی اسئت كئه تقریبئاً

آن را از رسيدن به آنچه پرنئده هئا و

یا می فرماید (( :از شئما كسئی ایمئان

 1/40می گردد  .اما مستحقين زكات،

حيوانات بدان می رسند بئاز داشئته،

نداردتا آنچه برای خود

می خواهد برای

همانها هستند كه قئرآن بصئراحت و

چه رسد به مقام انسانی كئه از خئدا

برادر دینی خود نيز بخواهد )).اسالم ایئن

كرامت دارد .انسان درمانئده زحمئت

اختالف یبقاتی را زشت می داند ،چون در

فقراء :و آنها كسانی اند كه كمتئر از

می كشد ولی به نتيجه ای نمی رسئد

پشت سركينه ها و حسد هئایی دارد كئه

حد نصاب زكات مالك اند یا اگئر بئه

و چون وقت و نيرویش تمام شد و بئه

اركان اجتماع را متزلزل می سازد و چئون

قدر نصاب دارند و امی به همان مقدار

مقدار كفایت خئود نرسئيد ،یبعئاً از

در آن ،خودخواهی و سئنگدلی و حرصئی

دارند[ . ]42پيداست كه این گروه چه

آنچه مطلئوب خداسئت بئه مراتبئی

است كه جان و دل را فاسد مئی سئازد و

بسا مقداری مال دارند ليكن به مقدار

تنزل می یابد و خصلتی كه هبئوط و

بينوایان را مجبور می كند كه یا به یئرف

كمی ،و اسالم می خواهد كه مردم به

تنزل برای اجتماع بيئاورد مسئتحق

دزدی و غصب و یا به سوی ذلت و از دست

قدر كفایت و مقداری هم بئيش از آن

تكئئریم خئئدا نخواهئئد بئئود زیئئرا از

دادن و فر

شرافت و عزت داشت برونئد

داشته باشند تا به حد امكان از لذایذ

خواست خئدا تخلئف كئرده اسئت.

هم اینها پسئتيهایی اسئت كئه اسئالم

انسان در زمين جانشئين خداسئت و

اجتماع را از آنها دور می سازد.

وضوح بيان فرموده است:

دنيا استفاده برند.
مساکین :و آنها كسانی اند كه هئيچ

خداوند او را به جانشينی برگزیده تئا
حيات را در زمين رشد و نمئو

اسالم به خایر هم اینها قانون زكات را

ندارنئئد و یبع ئاً سئئزاوارتر بئئه عطئئا

آورده و آن را فریض مالی و حقئی بئرای

هستند .من چنين می فهمم كه ذكئر

دهد و آن را زیبا و با یراوت و

مستحقين قرارداد تا منتی از یرف زكئات

فقرا از مساكين در آیه شئریفه مئی

سرور آميز كند و از زیبئایی و

دهندگان نباشد ،و برای آن در مال حئدی

رساند كه داشتن مقدار كمی از مئال

استفاده كند ،آن گاه

معين كرد كه همه مالداران مؤظف باشئند

برای فقرا كفایت نمی كند .گویئا كئه

خدا را بر نعمتهایی كئه بئه او

در پرداخت آن شركت كنند .پایين تئرین

آنها همچون مساكين اند زیرا هئدف

داده شئئكر گئئزارد .و انسئئان

حئئد بئئرای دادن زكئئات ،بيسئئت مثقئئال

اسالم محض كفایت به قدر ضئرورت

وقتی حياتش در راه لقمئه ای

یالست كه بئه پئول مئا( كشئور مصئر)

نيست بلكه چنان كه گذشت ،چيئزی

 52نان گرچه بئه قئدر كفایئت ،
صرف شود به ایئن مقامئات و

معادل( 12جنيه) است البته به شرط اینكه

بيش از حد كفاف منظور اسالم است.

بيش از احتياجات ضروری زندگی مالك و

والعاملین( و کارکنان در امر زکاات) :و

سرور

آنها جمع كنندگان زكئات انئد .ایئن

قرض نكرده باشند .پس عياشی و نظير آن

اولي اجتماع را این قرار داده كه برای

دسته گرچه غنی و بی نياز باشند بئه

مجوز گرفتن زكات نيست .دادن قسئمتی

هم افراد

كار مهيا نمایئد .سئائلی

عمل شئان چيئزی داده مئی

از زكات بدانها برای ادای قرضهای آنئان و

نزد پيغمبر آمد تئا از آن حضئرت

شود ،بنابر این آن اجرتئی اسئت در

رهایی بخشيدن آنها از بار قئرض اسئت و

چيزی بگيرد ،حضرتش درهمی بئه او

مقابل كاری كه انجام می دهند و این

این كار كمكی بئه زنئدگی شئرافتمندان

داده ،امر

مربوط به قانون كار و مزد است نه در

آنهاست.

بخرد و هيزم كشی كند و از دسترنج

پادا

قانون احتيئاج و جلئوگيری از آن.

كرد كه بئا آن ریسئمانی

و

و فی سبیل اهلل(در راه خدا) :و این مصرف

خود زندگی كند و فرمود (( :اگر یكی

المنلفه قلوبهم( آنان كه به دست آوردن

عمومی است كه حد

بسته به متقضيات

از شما ها پشته ای هيئزم بئر پشئت

دلهایشئئان منظئئور اسئئت) .و اینهئئا

زمان است .تجهيئز مجاهئدین و درمئان

بكشد ،بهتر است از اینكئه از كسئی

كسانی اند كه تازه داخل اسالم شئده

بيماران و تعليم كسانی كئه خئود قئدرت

سؤال كند چه بدهئد و چئه ندهئد))

اند ،و به خایر تقویت دلهای شئان و

مالی بر تحصيل ندارند ،و سایر چيز ها كه

پس این كمك زكات آخرین حفاظئت

جذب دیگران ،بدانها چيزی داده می

مصال مسلمانان بدان تحقئق مئی یابئد،

اجتماعی و ضمانت برای فرد نئاتوانی

شئئود  .لئئيكن ایئئن مصئئرف پئئس از

داخل در این مصرف اسئت .ایئن قسئمت

است كه زحمت خود را مئی كشئد و

خداوند اسالم را در پی جنگهایی بئا

شامل هر عمل اجتماعی در هئر محئيط و

چيزی پيدا نمی كنئد و یئا كمتئر از

مرتدین در دوران ابئوبكر عئزت داد،

زمان و مكانی است.

كفاف می یابد و یا فقط به قدر كفئاف

بسته شده و دیگر اسالم محتئاج بئه

و ابن السبیل( به راه ماناده) :و آن كسئی

دست آوردن دلها با مئال نشئد و بئا

است كه از مال خود جدا شده و بئه قئدر

دو منظور دارد كئه هئر دو را تئامين

اینكه این عده مئورد تصئری قئرآن

خرچی خود ندارد؛ چئون كسئانی كئه از

نموده است :اول اینكئه شئدیداً مئی

شریف اند عمر مانعی از ندادن به آنها

جنگها و غارتها و فشار ها گریخته و اموال

خواهد كه هر كس به اندازه توانئایی

و تصرف كردن برای خود ندیئد و مئا

خود را پشت سرگذاشته اند و راهی بئدان

خود كار كند و بئر اعانئ اجتمئاعی

این مثل را حفظ می كنيم تا در محل

اموال ندارند.

تكيه نكند تا به تنبلی و سستی روی

خود از آن استفاده كنيم[ .]43و فئی

این بخشهای استحقاقی زكئات شئامل

پيدا می كند .اسالم در این رو

خود

نياورد .و دوم اینكه بئه كسئانی كئه

الرقب( در راه برده ها) :و آنهئا بئرده

هم ئ وجئئوه ضئئمانت معيشئئتی و بيمئئ

محتئئاج شئئده انئئد بئئه قئئدر رفئئع

هایی هستند كه بئا صئاحبان خئود

اجتماعی در زندگی است .اسالم برای این

احتياجشان كمك كند و بار سئنگين

قئئرارداد مئئی بندنئئد كئئه در برابئئر

گروه در صورتی حق زكات می گذارد كئه

احتياجئات را از دوششئان بئردارد و

پرداخت مبل معينی آزادی خئود را

وسایل مخصوص ارتزاق را نداشته باشئند.

زندگی شریف و آبرومندانه ای

پس بگيرند .از زكات بدانها داده مئی

اسالم رغبت زیادی بر عزت انسئان دارد و

برایشان تامين نماید.

شود تا كار شئان آسئان شئده ،بئه

با اینكه زكات را بخشئش و تفضئل قئرار

حریئئت آزادی خئئود برسئئند و ایئئن

نداده بلكه آن را حقی فرض نموده ،از این

مصرف هم به حكم مقتضئيات زمئان

هم غفلت نورزیده كه(( دست بان بهتئر از

اسم كتاب :عئدالت اجتمئاعی در
اسالم
متئئرجم :سئئيد هئئادی خسئئرو
شاهی /محمد علی گرامی

اكنون تمام شده است]44[ .

دست پایين است و اینكه دهنده هئر كئه

والغارمین ( بدهکاران) :و آنها كسانی

باشد فضيلتی برای خود می بيند و گيرنده

اند كئه قئرض همئ ثئروت آنئان را

مورد تفضل است )).و بدین جهت بئر بئی

گرفته ،به شرط اینكه در راه معصيت
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روزه ركنی از اركئان اسئالم بئوده و
یبق ارشادات دینی درهمه ادیان ایئن
فكئئر وجئئود داشئئته اسئئت ولئئی در
اثرگذشت زمان ،دچار تغير و تحریئف
گردیده ،و با ظهور دین نجئات بخئش
اسالم و بعثت آخئرین فرسئتادۀ خئدا
احكام و مسائل آن مشئخ و معئين
گردید ،درحدیثی كه امئام بخئاری/
روایت نموده است چنين آمده است« :
اان ئَ ااة( ا اای لع ن ا ا أن قریَا ا ک ّا ا
تص ااو ی ااو ه ااوال ر اای لّج ههً ااة ث اام أمران ااول
لع(صااهی لع هً ااب ونااهم عصااً مب حتاای ر اارض
امرا ن وق ا ل انااول لع( صااهی لع هًااب ونااهم
(صحً لّال ا
من ه ء رهًصمب و من ه ء أرطر»
" ازعایشهل روایت اسئت اینكئه
قریش در جاهليت یوم عاشورا را روزه
می داشتند ،پئس رسئول اهلل بئه روزه
گرفتن این روز امر فرمودند ،تاآنكه روزۀ
رمضان فرض گردید ،رسول اهلل فرمودند:
هركسی خواهد این روز را روزه بگيرد و
هركس خواهد افطار نماید"
روزه به این صئورت درسئال
دوم بعئئد از هجئئرت فئئرض
گردیده است كه در واقعگرایی،
سودمندی و اثرگذاری مثبئت
در زندگی اجتماعی ،اخالقئی و
عملئئی انسئئان مشئئاهده مئئی
(ت ای لّتَریا لّنفمی ص٢٨
نمایيم.
خداوند متعال مئی فرمایئد:
ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
 54ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
لّاقرة٥٨٢ :
ﭮ ﭯ ﭰﭼ

" ای مؤمنان روزه برشما فئرض كئرده
شده است ،چنانچه فرض كرده شده بئود
بركسانی كه قبل ازشما بودند ،تئا باشئد
كه پرهيز گار شوید".
مؤلف فی ظالل القئرآن در تفسئيرآی
شئئریفه فئئوق مئئی نویسئئد « :خداونئئد
سبحان ميداند كه تكاليف كاری است كه
نفس بشری درآن نيازمند یاری و تشویق
و ترغيب است تا به انجام آن برخيئزد و
بدان پاس گوید ،این نيا ز نفسانی حتئی
درتكليفی كه حكمت و سود فراوانی هم
در برداشته باشد ،به جئای خئود بئاقی
اسئئت .چنئئين نيئئازی تئئا آن زمئئان
برقرارخواهد بود كه نفس به تكليف قانع
و راضی خواهد شد.
از اینجاست كه تكليف با چنئين نئدا
دوسئئت داشئئتنی خطئئاب بئئه مؤمنئئان
آغازمی شود كئه درآن حقيقئت اصئيل
آنان گوشزد می گردد .سپس بعد از ندا
دادن آنان بدان شيوه ،بئر ایشئان بيئان
ميدارد كئه روزه فریضئ قئدیمی ،و در
هردینی بر باورمندان به خدا واجب بوده
اسئئت ،و نخسئئتين هئئدف روزه آمئئاده
ساختن دلهای مؤمنئان بئرای پئذیر و
شفافيت و حساسيت و ترس از خدا است.
استاد شهيد در ادامه می نگارد :بئدین
منوال هدف بزرگ روزه كئه تقئوا اسئت
نمایان می گردد .چه تقئوا اسئت كئه در
دلها بيدار مئی گئردد و ایئن فریضئه را
محض ایاعت از خدا و فدا كئاری بئرای
كسب رضایت اهلل ،انجام می دهئد .تقئوا
است كه چنين دلهائی را از تبئاه كئردن

روزه به وسيل انجام گناه نگاه ميدارد،
هر چند چنين گناهی آن چيزی باشئد
كه تنها بر دل می گذرد .مخایبان این
قرآن ،مقام تقوا را در پيشئگاه خئدا و
ارز آن را در تئئرازوی او ميداننئئد .از
اینجا است كه روند گفتار در برابر دیده
گانشان هدف تابان و رخشئانی را بئان
(رای
می برد تا از راه روزه بدان رو كنند»

ظفل لّقرآن ج ٥ص٣١٠

روزه دارای فواید و مزایایی است كه
این فریضه را از سئائرعبادات متمئایز
می سازد ،از جمله :عبادتی است خاص
برای اهللأ ،كه انسان مسلمان اجئر و
ثواب بی حئد و حصئر را نصئيب مئی
گردد ،اسباب بخشایش اهللأ را فراهم
مئئی نمایئئد ،و سئئبب خوشئئنودی و
رضامندی خداوندأ گردیده و شخ
روزه دار مستحق دخول جنت از بئاب
الریان كه مخصئوص روزه داران اسئت
می شئود ،خئود را از عئذاب خداونئد
متعال به سبب گناهئانی كئه مرتكئب
شده است دور می نمایئد ،و هئم روزه
باعث عفو و مغفرت گناهان یك سئال
گذشته گردیده و شخ مسلمان را این
عبادت در سائر امور ،آنچئه خداونئدأ
تشریع نموده است مستقيم و استوار می
سازد ،زیرا روزه تحقق بخشندۀ تقئوائی
است كه ممثل اوامر و نواهی اهللأ مئی
( .رقب لنفمی و لدّتب ج ٣ص٠٣٣
باشد
روزه مدرس بزرگ اخالقی است كئه
شخ مسلمان در آن بئه بسئياری از
خصایل حميده و پسئندیده تمئرین و

ممارست می نماید ،چون روزه ،مبئارزه
با نفس و خواهشات نفسئانی اسئت ،و
مجاری شيطان را در بدن انسان تنگ و
یا هم مسدود می نماید ،زیرا خوردن و
نوشئئيدن ،خواهشئئات نفسئئانی را در
انسان تقویت نموده ،ضعف اراده و قلت
عالقمندی را به عبادت به ارمغان مئی
آورد ،كه نتيجه و پيامد روزه بئرعكس
آن است ،.روزه روح كم ارز دادن به
دنيا و لذایذ آنرا تقوات نموده و رغبئت
به آخرت را در انسان افزایش می دهد،
روزه دار از آنچه از درد و رنج به سبب
روزه احساس می نماید ،باعث احيئای
ترحم و احساسش نسبت به مسئاكين و
( لّمهلع لّفق ی ج ٥ص٣٥٢
بيچارگان می گردد.
رمضان مدرس است كه اگر مسلمانان
با اخالص و در مطابقت با سنت پيامبر
به آن عمل نمایند و شامل ایئن مدرسئه
گردند ،بی تردید بعد از فراغئت از ایئن
مدرسه ،به انسانهای بهتئر از آنچئه كئه
بودند تبدیل خواهند شد.
رمضان كورسی است كئه مسئلمانان
در آن گذشته ها را پشت سر گذاشئته
و بسوی دنيای جدید ،با همئت و عئزم
جدید و با نشاط و روح جدید روی می
آورند ،و در این مدرسه یئاد آخئرت را
تازه نموده و این درس را می آموزند كه
سعادت آخرت و كسئب رضئای اهللأ
بهترین و برترین هدف مئؤمن بئوده و
نباید آنرا فرامئو كئرد ،اگئر انسئان
مسلمان بخواهد به قله های بلنئد آرزو
های انسانی و شرعی برسد بایئد راه و
یریقی را كه شریعت مقئدس اسئالمی
برایش نشاندهی نموده است بپيماید ،و
بهترین راه های دستيابی به آن ،صيام،
قيام ،اذكار ،دعئا ،تئالوت قرآنكئریم،
انفئئاق در راه اهللأ اعتكئئاف ،صئئبر و
اسئئتغنا مئئی باشئئد كئئه همئئه و همئئه
بخصوص در ماه مبارک رمضان ميسر و
امكان پذیر می باشد.
ماه مبارک رمضان ماه فرصت هاست،
درحقيقت شانس خئوبی اسئت بئرای
همه ،فرصت نزول رحمت ها ،نجئات از
شر شيطان ،فرصت توبه و بازگشت بئه

بارگئئاه الهئئی ،دوری از گنئئاه ،فرصئئت
خدمت به دیگران ،ازدیاد اعمئال ،شئب
قدر ،باز بودن دروازه های جنئت ،بسئته
بودن دروازه هئای دوزخ ،بسئته شئدن
شيطان های جنی ،بان رفتن حساب نفل
ها به انئدازه ی فئرض هئا ،بئان رفئتن
حساب فرض ها به هفتاد چند.
ثواب روزه مانند سئایر عبئادات از ده
إلى هفتاد مرتبه نبوده بلكه اندازه ثواب
آنرا اهللأ برای خود گذاشته اسئت كئه
من این ثواب را برای بندگان خویش می
دهم امام قریبی در این مورد می گوید:
فضيلت ماه مبارک رمضان بسيار زیئاد و
ثواب بسيار بزرک دارد ،در فضيلت ایئن
ماه مبارک كافی است كه اهلل سئبحانه و
تعالی این ماه را به خئود واگئذار نمئوده
اسئئت ،چنانچنئئه در حئئدیث شئئریف
بيامبر فرمئوده اسئت( :یقاول لّهاب تاا اد
وتثا ّع كااا مااا لعاان آد ّااب يّ لّصااو رِّااب ّا و
(ّزهة لّمتقًن ج ٣ص٨٠٠
أّ أجزي عب .
"پروردگئار ميگویئئد ،تمئئامی اعمئئال
فرزندان آدم برای خود شان است ،مگئر
روزه ،كه خاص برای من است ،و من آنرا
پادا ميدهم".
زیرا روزۀ رمضان از دو ویدگی خاصئی
برخوردار است:
 -1روزه انسانرا از لذت های نفسانی و
شهوانی مانع شده ،كئه بقيئه عبئادات،
چنين موانع را ایجاد نمی كنند و از ایئن
خصوصيت برخوردار نيستند.
 -2روزه رازی اسئئت بئئين بنئئده و
پروردگار  ،كه ایئن اسئرار را بجئز اهلل
تبارک و تعالی ،هيچكس دیگئری نمئی
داند ،بنابر این روزه مخصوص اهلل تعئالی
بوده و سایر عبادات ،ظاهر و آشكار مئی
باشد كه امكان ریا و مردم فریبی را مئی
تواند داشته باشد ،ولی در روزه هيچ نوع
ریا رخ نمی دهد.
فلسفۀ تحکیم ارتباطات سه گانه

ایمان حقيقی سه نوع ارتباط را تامين
می كنئد ،ارتبئاط انسئان بئا خئود ،
خالقش و جامعه ا  ،ماه مبارک رمضئان
این سه نوع ارتباط را نسئبت بئه قبئل
محكمتر و قویتر می سازد ،انسئان روزه

دار نخست در ارتباط با اعضئای بئدن
خود سعی می ورزد كه همه را مثبت
و در جهت خوشئنودی پروردگئار و
آنچه دستور و ارشئاد فرمئوده اسئت
استعمال نماید ،سپس ارتباط خود را با
خالقش مستحكم می كند و هيچگاهی
كاری را كه مخالف اوامئر الهئی باشئد
انجام نمئی دهئد ،و در مرحلئ سئوم
روابطش را با جامع خئویش بصئورت
انسانی و اخالقی آنچه نزم آن اسئت
تامين می كند.
دانشمندان تمامی رشته ها برای زیر
دستان خئود كئورس هئای عملئی را
سئئاننه ترتيئئب مئئی نماینئئد كئئه
متخصصين این رشته ها با اسئتفاده از
این كورس ها بئرای تقویئت مسئلك
خویش درآن اشتراک می ورزند و ایئن
تقویت مسلك در بقيئه اوقئات سئال
برای شان زمين رشد بيشتر و خدمات
عالی را امكان پئذیر مئی سئازد ،مئاه
مبارک رمضان یك كورس عملی بئرای
انسان سازی است زیرا انسان مومن در
این ماه تمامی اعضای بئدن خئویش را
مطابق احكام الهئی آمئاده سئاخته و
حتی درحانتيكه تنها ميباشد و تمامی
امكانئئات اسئئتفاده از خئئوردنی هئئا،
نوشيدنی ها و شهوت ها برایش مساعد
باشئئد بئئازهم بئئئا بيئئاد داشئئئتن
پروردگارخویش از این اشتباهات خود
را بئئدور ميئئدارد ،در هنگئئام جنئئگ و
اشتباه دیگران ،فورا برای جانب مقابئل
كه او را دشنام داده است می گوید كه
من روزه دار می باشم ،در ایئن
ماه مسلمان حقيقئی حتئی از
خوردن خوردنی ها و نوشيدنی
های حالل و پئاک پرهيئز مئی
كند ،او بعئد از رمضئان بئدین
فكرمی باشد كه من در این ماه
از حالل هئا خئود را محافظئه
نموده و درسایر ماه ها سئعی و
تال ميورزد تئا از حئرام هئا
خود را محافظه كند.
یكئئی از شئئرایط روزۀ مئئاه 55
مبارک رمضئان ،داشئتن روزۀ

تمامی اعضای بدن انسان می باشد زیرا
رسول اهلل می فرمایئد« :مان ّام یارع قاول
لّ اازوا ولّثمااا عااب رهااًس ع ح جااة راای أن ی اارع
(رً لّا ا ج ٠ص٣٧٣
طث مب وهرلعب»
" هرگاه كسيكه سخنان بد و عمل به
بدی هئا را تئرک نكنئد ،اهللأ هئيچ
نيازی بئه تئرک خئوراک و نوشئيدنی
هایش ندارد"
انسان مسلمان كوشش می كند كئه
درماه مبارک رمضان با تمامی اعضئای
بدن خویش اهللأ را عبادت كند.
گوش روزه دار

براساس ارشادات الهی و سنت نبوی
انسان روزه دار گئو خئود را روزه دار
ميسازد و از شنيدن تمامی اموری كه در
آن رضایت اهلل متصئور نبئوده اجتنئاب
ميورزد ،گو خود را به شنيدن تئالوت
قرآن ،احكام الهی ،نصيحت ها ،و سئایر
امور مثبت مشغول ميسازد.
زبان روزه دار

مسلمان با زبان خئود روزه ميگيئرد،
زبان خود را از گفتن سئخنان ناجئایز
مانند غيبت ،سخن چينی ،مزاح هئای
بيجا ،زیاد سخن گفئتن ،ریشئخند بئر
دیگران حفظ ميكند ،تا زبانش به دوری
از بدیها عادت نموده و به بركئت روزۀ
ماه مبارک رمضان در سئایرماهها نيئز
زبان خود را به عبئادت اهللأ عئادت
دهد .پيامبر می فرماید « :مان یرامن
ّ اای ما ا ع ااًن ّحًً ااب و ما ا ع ااًن اجهً ااب ل اامن ّ ااب
(رً لّا ا  ٠ص٣٧٣
لّجنة»
" كسی كه از( گناه كردن) با زبئان و
فرجش برایم تضمين بدهد ،من
از بهشت رفتن برایش تضئمين
می دهم"
شئئخ روزه دار نئئه تنهئئا
خود با كسی جنگ و تجئاوز
و بی ادبی نمی كند ،بلكه حتئی
در حانتيكئئه شئئخ دیگئئری
بئئرایش اذیتئئی برسئئاند و یئئا
دشنامش دهد نيز صبر ميكند.
حضرت رسول اهلل ميفرمایئد« :
 56و يذل ک ن یو صو أحرکم رف یررا و
ّ یصا االب را ااِن ن ا ا عب أحا اار أو ق تها ااب

(ّزهة لّمتقًن ج ٣ص٨٣٠

رهًقا يّی يمرء ص ئم».
" و چون یكئی از شئما روزه گرفتئه
باشد ،بر وی نزم است كه سئخن هئای
بيهوده و فحش نگوید و جنگ و جئدال
نكند ،و اگر دیگر كسئی بئا او جئدال و
بدگویی كرد ،پس( در قابل) بگویئد كئه
من روزه دار هستم".
چشمان روزه دار

انسان روزه دار سعی و تال ميئورزد،
تا چشمان خود را از دیدن محارم حفئظ
نموده و هرلحظئه چشئمان خئود را بئه
دیدن قرآن و مطالعه كتب و نشستن بئا
صالحان و دانشمندانی كه او را به نيكئی
ها تشویق ميكنند عادت ميدهد.
قلب روزه دار

قلب انسان زمانی روزه دار ميباشد ،فكر
و اندیشه ا را بسوی نيكی هئا داشئته
باشد ،او هيچگاهی برای بدی ها فكر نمی
كند ،بلكه كوشش ميكند كئه بئا داشئتن
روزه ،اندیشه خود را به مثبت گرایی و در
متابعت از ارشادات دینی توجيه نمایئد .از
اشتباهات قبلی دیگران كئه در حئق وی
نموده اند گذشت نموده و خئود را آمئاده
دوستی و محبت با دیگران سازد.
نفس روزه دار

انسان روزه دار كوشئش ميكنئد كئه
نفس خود را تربيه نمئوده ،او را از نفئس
اماره بالسو به نفس لوامه و از آن به بعد
به نفس مطمينه مبدل سازد.
دست روزه دار

هرگاه كسی دستانش را به نيكئی هئا
عادت داده و برای دسترسئی بئه فقئرا
مصروف سئازد و بئرای رفئع مشئكالت
انسئئانهای مظلئئوم و بيچئئاره سئئعی و
كوشش ورزد.
فلسفۀ بستن شیطانها و دروازه های دوزخ

در ماه مبئارک رمضئان شئيطانها بئا
زنجيز ها بسته ميشوند و این یئك نئوع
رحمت الهی است كه شيطان های جنئی
را كه انسان را هر لحظه به گناهئان و نئا
فرمانی از احكام الهی وسوسه ميكنند و
نميگذارند كه انسان بسئوی نيكئی هئا
سير و حركت نماید ،به بركت ماه مبارک
رمضان این شيطانان بسته شده و بئرای

انسان مومن فرصت است كئه خئود را
درمقابل شيطان تقویه نموده و با قئدم
گذاشتن به نيكی ها ،درماههای دیگری
چنان مقاومت داشته باشد كئه حتئی
شيطانهای جنی نتواننئد او را وسوسئه
نمایند .و به این صورت نفس مطمونئه
ا هرلحظ ئ ارتبئئاط قئئوی بئئا اهللأ
داشته و هركه با اهللأ ارتباط داشئته
باشد شيطان از وی فرار ميكند.
بعضی از مردم تمامی مالمتئی هئای
زنده گی شانرا بر شئيطان مياندازنئد و
ميگویند این شيطان است كه مانع من
از رفتن به راه نيك ميگردد ،ولی حئان
این بهانه هم از بين ميئرود و شئيطان
نميتواند او را وسوسئه كنئد .درینجئا
سوال مطئرح ميگئردد ،در صئورتيكه
شيطان هئا بسئته باشئند ،پئس چئرا
تعدادی از مردم در ماه مبارک رمضئان
گناه ميكنند؟
در پاس این سوال نخست موضئوع
مهمئئی را بایئئد یئئاد آوری نمئئود و آن
اینكه هرگئاه شخصئی در زنئده گئی
خویش گناهی ميكنئد ،داغ سئياهی در
قلب وی ظهور ميكند ،كه معنویت قلبش
را لكه دار ميسئازد ،ولئی هرگئاه ایئن
شخ دو باره توبه نموده و بسوی نيكی
ها ميشتابد ،این لك سياه از قلبش پاک
ميشئئود ،زیئئرا اهللأ ميفرمایئئد :ﭽ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖﭼ هاود" ٥٥٠ :نيكئئی
ها گناه ها را محو ميسازد"
بئئه ایئئن شئئكل ميتئئوان گفئئت كئئه
هرنيكی اعمال بئد را دو بئاره پئاک و
صاف ميسازد ،ولی كسئانيكه هميشئه
گناه ميكننئد و بئه گنئاه و نافرمئانی
اهللأ هميشه مشغول اند و هيچگاهی
فكر توبه و بازگشت به نيكی ها را نمی
كنند ،این لكه هئای سئياه بئا زیئادت
هرگناه بيشتر شده و بئاآلخره تمئامی
قلب انسئان سئياه ميگئردد و زمئانی
كسی به چنئين مئرض معنئوی قلبئی
مبتال شد ،شيطان قلبش را در تسخير
خود آورده او را به یك شيطان انسانی
مبدل ميكند او را چنئان تحئت تئاثير
خویش قرار ميدهئد كئه هرنيكئی در

روزه دار ،بئئه نئئزد اهلل از مشئئك بهتئئر
تراست ،اگر چه اهلل انسانرا به نظافئت و
پاكی امر نموده و پيامبر بئرای پئاكی
دهان مسواک نمودن و شستن دهئان را
سنت قرار داده است ،تئا دهئان كسئی
مكروبی نشده و بوی ندهئد و همچنئان
پيامبر كسانی را كه سير و پيئاز خئام
خورده باشند ،از رفتن به مسئجد منئع
نموده است ،تا بوی دهئان آنئان سئبب
اذیت نماز گز اران نگئردد ،ولئی دهئان
انسان روزه دار ،در جریئان روزه ،شئاید
بویی دهد ،كه این بوی ولو كه خوشایند
هم نباشد ،به نزد اهلل بی نهایت بئاارز
بوده و نسبت به مشك برتر است ،زیئرا
علت این بوی ،بی توجهی در نظافئت نئه،
بلكه روزه داشتن مطابق حكم الهی است.
پيامبر فرموده اندّ « :لهوف رام لّصا ئم
(صا ااحً عل ا ا اي
أطً ااب ن اار لع م اان ایا ا لّمس ااک»

نظر بدی و هر بدی در نظر نيكئی
جلوه ميكند و زمانی شيطان بئر قلئب
انسان حاكميت حاصل نمود ،او را پيرو
خود ساخته برایش یك وظيف شيطانی
ميدهد ،ایئن شئخ خئود اكنئون
شيطان شده اسئت و زمئانی حئدیث
قبلی را ميخوانيم كه شيطان های جنی
بسته ميشوند ،پس نباید فرامو كرد
كه انسانهایيكه خئود شئان بئا انجئام
اعمال زشت خود را بئه شئيطان ولئی
درلباس انسان مبدل نموده اند و نفئس
آنان( نفس اماره بالسو ) گشته اسئت،
با وجود اینكه شيطان های جنی بسته
باشد ،این نفس شيطانی وی هروقتی او
را به بئدی ميكشئاند و حتئی در مئاه
مبارک رمضان.
بر اساس رحمت الهی برای این مردم
نيز فرصت است كه دو باره رجوع كنند
٥٧٠٥
و قبل ازینكه مرگ به سراغ شان بياید،
"همانئئا بئئوی دهئئن روزه دار در نئئزد
دروازه های توبه و مغفرت بر روی شان
باز گردد فورا به سوی نيكی ها رفتئه و خداوند از بوی مشك نيكوتر است"
فلسفۀ عمرهء رمضان :بخایر قدسيت ماه
از فرصت ماه مبارک رمضئان كئه مئاه
نئئزول رحمئئت هئئا بئئرای همئئه اسئئت مبارک رمضان فضایل عمره در این مئاه
استفاده كند زیئرا در رمضئان بابهئای نيز بيشتر ميگردد و در روایت است كئه
رحمئئت ،مغفئئرت و خالصئئی از آتئئش عمره رمضان مسئاوی بئا حئج فرضئی
دوزخ برای همه باز است و راه توبه نيز ميباشد .رسول اهلل می فرماید « :مرة رای
(متفو هًب
برویش چنان باز است كه در هرلحظئ امر ن تثرل حجة لو حجة مثی»
فلسفۀ شبهای قدر
رمضان ميتواند توبه كند و خئود را در
شاید برای یك مسئلمان ایئن سئوال
صف نيكان شامل كند.
حدیثی از پيئامبر چنئين روایئت پيدا شود كه امت های پيئامبران قبلئی
شده اسئت « :ان أعا هریارة أن اناول لّهاب عمر زیادی داشتند ،و شاید عبادت آنان
ص ااهع لّه ااب هً ااب ون ااهم قا ا ل( :يذل جا ا ء امرا ا ن نسبت به عبادت ما بيشتر بئوده باشئد،
رتح ا ا أعا ااول لّرحما ااة و غهق ا ا أعا ااول لّن ا ا ا مثالً عمر پيروان نوح؛ بيش از هئزار
( ای ض لّص ّحًن ج ٣ص٠٣٠
سال بود  ،ولی من كئه عمئرم شئاید از
وصفرت لًَّ طًن».
" از ابو هریره روایئت اسئت كئه شصت و هفتاد تجئاوز نكنئد  ،هرقئدر
رسول اهلل فرمود :چون رمضئان آیئد ،عبادت كنم بئه انئدازه آنئان رسئيده
دروازه های بهشت بئاز شئده و دروازه نميتئئوانم ،اهللأ بئئر اسئئاس رحمئئتش
های دوزخ بسته گردیده و شيایين به عبادت یك شب را به اندازۀ هئزار مئاه
عبادت بيان داشته اسئت .چنانچئه اهلل
زنجير كشيده می شوند"
ورا ا ص ااحً لّاس اات قا ا ل قا ا ل ان ااول لّه ااب تعالی می فرمایئد :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭼ لّقارا " ٢ :شب قدر بهتر از عبئادت
صهع لّهب هًب ونهم « :يذل ك ن امرا ن رتحا
هزار ماه ميباشد" .
ّب أعول لّرحمة وغهق أعول ج نم ونهسه
هرگاه هزار را تقسيم دوازده ماه كنيم
لًَّ طًن» (
فلسفۀ بوی دهان روزه دار :بئوی دهئان مساوی ميشود به هشتاد و سئه سئال و

هرگاه شخصی در شصئت سئال عمئر
خود شبهای قدر را عبئادت نمایئد ،و
شصت را ضرب هشتاد و سئه نمئائيم،
مساوی ميشود به چهار هزار و نه صد و
هشتاد سال كه چهار چند عمئر امئت
نوح؛ ميشود.
فلسفۀ ریان

ریان از كلمه ری بئه معنای(سئيراب
شدن) است كه هرگاه شخصی بخئایر
رضایئئئت پروردگئئار خئئویش روزه
ميگيرد و احسئاس تشئنگی ميكنئد،
اهللأ بئئرایش درجنئئت دروازه ی را
تخصي داده كه بنام ریئان ميباشئد،
یعنئئی دروازه سئئيرابی .ایئئن دروازه
مخصوص روزه دارانی ميباشئد كئه بئا
وجود شدت تشئنگی بخئایر كسئب
رضایت اهلل خود را از نوشئيدن حفئظ
نمودند .و وقتی مينوشند كه نئدای اهلل
اكبر به گوشش شئان رسئد .حضئرت
سهل ميفرماید كه رسول اهلل فرمود:
ْجنأااة عَ عالا یَا َق ا َل َّاابَ لّ أریأا َن یَا ْر َخ َا منْاابَ
« ي أن ر ا لّ َ
َحا ٌر غًَْا َارَه ْم
لّ أ
ص ئ َمو َن یَا ْوَ لّْقًَ َماة َّ یَا ْر َخ َا منْابَ أ َ
َحا ٌر
یاَ َق َل أَیْ َن لّ أ
وماو َن َّ یَا ْر َخ َا منْابَ أ َ
ص ئ َمو َن رَاًَا َق َ
(
َحا ٌر»
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غًَْا َرَه ْم رَِ َذل َد َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ
ملتصرصااحً لّال ا ا ج ٥ص " ٠٠٥در جنئئئت
دروازۀ است كه ریان نئام دارد و از آن
در روز قيامت روزه داران داخل جنئت
ميشوند و هيچكسی بدون آنها داخئل
نميشوند ،گفته ميشود روزه داران كجا
هستند؟ هيچ كسی بغير آنئان داخئل
نميشود و هنگاميكه داخل جنت شدند
آن دروازه بسته ميشود".
فلسفۀ شکر نزول قرآن

فعالً در تمامی دنيا هرقئانونی
را كه هر مكتب سياسی تطبيئق
نموده نتوانست كه مردم را متحد
سازد ،بلكه دامن جنگ و وحشت
روز بروز زیاد شده ميئرود ،ولئی
قرآن عظيم الشان با احكام الهی
خویش توانست كئه بسئياری از
ملت هئای تاریئك و وحشئی را
بسوی مدنيت سوق دهد.
انسانهایيكه دختران خئود را 57
زنده بئه گورميكردنئد ،بعئد از

نزول قرآن ،به محبت و افتخار به دختر
داشتن آغاز نمودند.
ماه رمضان ماه نزول قرآن ،ماه نئزول
رحمئئت بئئر انسئئانيت اسئئت ،روزه مئئاه
مبارک رمضان درحقيقت شكری اسئت
بخایر نزول این رحمت الهی بر بشریت.
از سلمان فارسی روایت است كئه
در آخئئرین روز مئئاه شئئعبان رسئئول
اكرم برای ما خطبئ ایئراد نمئوده
فرمودند « :ای مئردم برشئما مئاه بئا
عظمت و بابركتی سایه افگنده اسئت،
یك شب آن ماه( شب قدر) از هزار ماه
بهتئر اسئئت ،خداونئد روزه آن مئئاه را
فرض كرده و در شب های آن قيام بئه
بارگاه خئود( یعنئی نمئاز تئراوی را)
عبادت نفلی مقرر نموده( كه ثواب زیاد
دارد) هر شخصی در این مئاه عبئادت
نفلی انجام دهد و قصد او حاصل كردن
قرب و رضای الهی باشد بئه انئدازه ی
عبادات فرضی دیگر ماه ها به او ثئواب
هفتاد فرض در ماه های دیگر است.
این ماه ،ماه صبر است و عوض صئبر
بهشت است ،ماه همدردی و مواسئات
است ،و این همان ماهی اسئت كئه در
رزق بندگان مؤمن افزوده مئی شئود،
هركس در ایئن مئاه بئه شئخ روزه
داری( به قصد حصول ثئواب و رضئای
الهئئی افطئئار دهئئد ،گناهئئان او مئئورد
مغفرت قرار گرفته و از آتش دوزخ آزاد
می شود و به اندازۀ ثئواب آن روزه دار
به او ثواب می رسئد بئدون اینكئه از
ثواب آن شخ روزه دار كاسته شئود،
عئئرض شئئد یئئا رسئئول اهلل
هریك از مئا توانئائی افطئار
دادن را ندارد( پس آیا غربئا و
مساكين از این ثئواب بئزرگ
محئئروم مئئی شئئوند؟) آن
حضرت فرمودنئد :خداونئد
این ثواب را به آن كس هم می
دهد كه اندكی شير و یا فقئط
آب به روزه داری افطار بدهد،
رسول خدا رشت كالم را ادامه
 58داده فرمودند :و هئركس روزه
داری را یعئئئام بدهئئد ،او را

خداوند متعال ازحوض من(كئوثر) چنئان
سيراب خواهد كرد كه هرگئز تشئنگی را
احساس نمی كند ،تا آنكه به بهشت مئی
رود( بعد ازآن فرمودند) قسمت اول ایئن
ماه رحمئت اسئت و قسئمت ميئانی آن
مغفرت است و قسئمت آخئر آن ،آزادی
ازآتش دوزخ است( سئپس فرمودنئد) و
هركس در این مئاه در كارهئای غئالم و
خادم خئود تخفيئف و كمئی آورد ،آورد،
خداوندأ او را مورد مغفرت خویش قرار
داده و از آتش دوزخ نجاتش مئی دهئد»
(مث اف لّحریا ج ٠ص٠٠٣

فلسفۀ شدن و قبول شدن روزه

برخی از مردم سوال ميكننئد كئه آیئا
روزه فالن شخ كه نماز نميخواند ،قبول
ميشود ،درینجا نزم است كه فئرق بئين
شدن و قبول شدن را بدانيم ،روزه انسان
بی نماز ميشود ،ولی سوال مهم اینجاست
كه آیا روزه ا مورد قبئول اهللأ قئرار
ميگيرد ،روزه برای اینست كه انسان را به
تقئوا سئئوق دهئئد ،و زمئئانی روزه قبئئول
ميشود كه آثار تقوا در وجود یك شئخ
دیده شود و انسان بی نماز هيچگاهی بئا
تقوا نميباشد.
بنابر این با وجود اینكه فرض وی ادا شده
و روزه ا ميشود ،ولی مورد قبئول اهللأ
قرار نمی گيرد ،زیرا اهللأ روزه نيكو كاران
را ميپذیرد و كسيكه با اهللأ قطع سئخن
نموده و سخن نميگوید ،نيكو كئار نيسئت
زیرا نماز سخن گفتن با پروردگئار اسئت و
ترک نماز ترک ارتباط با اهللأ است.
چئئون اگئئر صئئيام و روزه ،امسئئاک و
اجتناب از خوردن و نوشيدن و پرهيئز از
سائر اعمال ابطال كنندۀ روزه است ،ایئن
اجتناب و امساک باید مسلمان را به تقئوا
و پرهيزگاری برساند .پس روزه در واقئع
تمرین تقوا و پرهيزگاری است كه از یریق
روزه داری حاصل می شود و این امساک و
اجتناب تنها به خورد و نو محدود نمئی
شودكه مسلمانان از صب تئا شئام ،شئكم
های خود را از آب و غذا بدور نگهدارند.
این تقوا چيسئت كئه موجئب دليئل و
فلسئئف فرضئئيت و وجئئوب روزه بئئرای
مسلمانان مئی شئود؟ تقئوا اجتنئاب از

تمامی اعمال و رفتاری كه در شئریعت
اسالم شامل منهيات و منكرات است و
عمل به آنچه كه در اسئالم معئروف و
واجب شئرعی محسئوب مئی شئود.
ستمگری ،حق تلفی ،بی عدالتی ،قتل،
ویرانگئئری ،تجئئاوز ،مئئردم آزاری ،بئئد
امنئئی ،دروغ ،تقلئئب ،دزدی ،رشئئوه
خئئواری ،احتكئئار ،غيبئئت ،منافقئئت،
فریبكاری ،تعصب و كينه ورزی ،همه از
منكرات اند كه در مئاه رمضئان و روزه
داری ،همچئئون امسئئاک از خئئوردن و
نوشيدن ،باید از انجئام و ارتكئاب آن
اجتناب و خئود داری شئود .زیئرا در
فضای این پرهيز و امساک از منكئرات
است كه روزه ی روزه دار ،مسئلمان را
به مقام و منزلت تقوا مئی رسئاند .در
غيرآن روزه داری همراه با انجام انئواع
منكرات و ارتكاب خيانئت و جنایئت،
تظاهر ریاكارانه و دروغين بيش نيست.
فلسف روزه باید وارد نمودن تغير در
روزه دار با شد .یعنی كسی كه درآغاز
ماه صيام بئه روزه گئرفتن آغئاز مئی
نماید ،باید در ختم ماه صيام در اعمال،
كردار و رفتار خود تغير قابل مالحظ را
وارد نماید .اگر روزه دار ،در آخئر مئاه
صيام در خود تغير بوجود آورد ،یعنئی
مهربان ،صادق ،فعال ،پركار و مفيد تئر
در جامعه گردید ،در آن صورت اسئت
مسلمان واقعی بوده و روزه را بصورتی
كه نزم و شایسته است ،گرفته است.
در غيئئر آن فقئئط كسئئی بئئوده كئئه
خویشتن را فریب داده و زحمئت بئی
نتيجه را متحمل گردیده است.
فهرست مراجع:

 -٥قرآّلریم
 -٣صحً لّال ا
 -٢ت ای لّتَریا لّنفمی
 -٠ری ظفل لّقرآن
 -١رقب لّنفمی ولدّتب
 -٠لّمهلع لّفق ی
ّ -٧زهة لّمتقًن
 -٨رً لّا ا
 -٣ای ض لّص ّحًن
 -٥٤صحً لعن حا ن لّاستی
 -٥٥صحً مسهم
 -٥٣ملتصرصحً لّال ا
 -٥٢مث اف لّحریا

نظافئئت و پئئاكی مئئاحول زیسئئت و
زنئئدگی مئئا( پئئاكی در بئئدن و لبئئاسَ،
مسكن مكان ،قریه ،منطقئه ،سئاحه و
كوچئئه ،راه و سئئرک ،بئئازار و شئئهر،
ولسوالی ونیت ،وین و مملكت ،زمئين
و مافی های آن و آنچئه كئه در عئالم
وجود است همه به یئوری مئن وجئه
محيط زیست ما است.
و اولين چيزی كه انسان را بئه نظئر
مئئردم و جامعئئه صئئحت و سئئالمت،
فهميده و هوشيار و یا تنبل و بی اعتنئا
مریض و معلول معرفی ميكنئد همئين
نظافت و یا ناپاكی است .نظافت صئفت
خوب و شئخ نظيئف نئزد هئركس
محتئئرم و از آبئئروی سئئالم برخئئوردار
است .اگر كسی دارای كمانت و فضائل
زیادی باشد .مگئر مراعئات نظافئت را
نكرده پس آنان كه بر علم و فضل زیاد
او وقوف ندارند شخ مذكور را حقيئر
و ذليل خواهند پنداشت .و آنانكئه بئر
علم و فضل او و وقئوف دارنئد او را در
قسئئمت نظافئئت نئئاق و بئئی اعتنئئا
ميداننئئد .و بئئرعالوه از دیئئدگاه هئئای
مثبت و منفی در نظافت و پاكی و عدم
آن در برابر اذهان عامه .ما مسئلمان و
تابع احكام قرآن و سنت پيغمبر رحمت
از بئئرای عالميئئان بئئوده و اهللأ در
آیه 222سوره بقره ميفرماید.

ﭽﯚﯛﯜﯝ ﯞ ﯟﭼ
ترجمه ( :هرآیينه خداوندأ دوسئت دارد
توبه كننده گان را و دوسئت دارد كسئانی
راكه در نظافت سعی بلي می نمایند).
و همچنان درحدیث پيغمبر است كه (
لّاقرة٣٣٣ :

لّط واهطرلّیم ن نظافت جز ایمان است.
و كسانيكه در نظافئت بئدن ،لبئاس،
مكان ،قریه منطقه ،ساحه و كوچئه ،راه و
سرک ،بازار و شئهر ،ولسئوالی ونیئت،
وین و مملكت ،زمين و مافی ها و فضای
آن سعی و تال نمئی كننئد از اخئالق
اسالمی بهره كافی ندارند.
علمئئا و دانشئئمندان یئئب گفتئئه و
ميگویند در بدن انسان مسامات خوردی
اند كه به سبب چرک و عرق بند ميشوند
و بخارات بدن را به خارج نمی گذارند كه
بر آید .و به ایئن سئبب انسئان مئریض
ميشود .كسيكه بدن و لباس و محيط خانه
شهر و ده و فضای ماحول خود را پاک نگاه
ندارد از این گونه امراض و مریضئی هئای
جانكاهی دیگر نجات نمی یابد.
لهذا در دین مقدس اسئالم نظافئت و
پاكی آنچه كه در ماحول و محيط زیست
ما تعلق دارد ،گاهی فرض و زمانی سنت،
و برای هميشه مستحب ميباشد .چناچه
فرضيت وضو و غسئل جنابئت و سئنت
بودن غسل در ایام عيدین و جمعه بئرای
همين مقصد ميباشد.
بدون اینها وضو و یا غسل كردن هم كار
دین و صحت بدن و مستحب ميباشند.
استعمال مسواک  ،گرفتن ناخون هئا،
تراشيدن و یا خوب نگاه داشتن موهئای
سر ،یریقه پيغمبر ما و دیگر پيغمبران
سلف بوده است.
كسيكه مسواک نميزند و یا كریم دندان
استعمال نمی كند .عالوه بر اینكه گناهكار
و ترک سنت كرده مریض شده و به امراض
گوناگون دندان ها مبتال ميگردد.

در جمعه و عيدین غسل كردن سنت
دینی ما است .تا مردم دیگر به نسئبت
تعفن ما نفرت برای شان واقع نشئود .و
مسئئلمانان را نزم اسئئت كئئه خئئود را
یوری نگه دارند تا دیگران از او نفئرت
نكنند بلكه نزد همه پاكيزه و با نظافت
جلوه گئر شئوند چنانچئه در حئدیث
شریف آمده است .كه آن حضرت در
حالت نزع روح هم مسئواک ميزدنئد و
حدیث شریف در كتاب صحي البخاری
باب الجنائز موجود است.
هدف و مقصد پيغمبر این بئود تئا
امت محمدی هيچ گاه از نظافت و پاكی
بدن ،لباس ،ماحول خود غفلت نكنند.
و در حدیث دیگر ذكر است كئه آن
حضرت از نعمت های دنيئا چيزیكئه
مورد پسند شان واقع بود خو بئویی
بوده است كسئيكه بئه نظافئت بئدن،
لباس ،مكان و محيط زیست خود توجه
نكرده و پاكی مكئان ،شئعبه ،دفتئر و
منطقه ،شهر وین و مملكت برایش بئی
ارز جلوه می نماید .گویا اخالق دینی
و سنت پيغمبر رحمت را نادیده
گرفته و بر امراض ساری و مهلك
همچون سل ،اسهال ،امراض قلبی
و چند ها مرض جسمی و روحئی
گرفتار خواهند شد.
چنانچه مشكالت هئوایی ناسئالم و
محيط ناپاک وین عزیز ما اكثریئت
قایع مردم ما دسئت بئه گریبئان
امراض قلبی و امسال آن ميباشند.

بنا ً :ما انسان هئا در حاليكئه 51
خلف خدا در زمين و كاینئات در

مورد اعمار زمين و نظافت در آن بوده و
یكی از كئوچكترین جایگزینئان ایئن
زمين ميباشيم و زمين یكئی از سئياره
های كوچكی است كه به دور خورشيد
دور ميخئئورد و بئئه آن تعلئئق دارد.
خورشيد یكی از ستاره های است كئه
برای آنها شماری نيست و تحت حصئر
نمی آیند و این سياره ها نيز با این همه
بزرگی و ضئخامت حئول انگيئز خئود
صرف یك نقطه كئوچكی انئد كئه در
فضای بيكران پراكنده شئده انئد .كئه
مردم و یا متفكرین ما در اثر اتم هرگئز
تا این حال حدود آنرا نيمدانند .و ایئن
فضای بيكران كه در آن این ستاره های
سئئرگردانی پراكنئئده هسئئتند صئئرف
قسمتی از خلق خدا را تمثيل ميكنند.
انسان با همئه ایئن رعایئت هایكئه از
جانب اهللأ بئه او ميشئود  ،او را مئی
آفریند و در زمين خليفه ميسازد ،و به
او همه وسایل خالفت را عنایت ميكند،
خا در پيئدایش او ،در تركيئب او و رام
گردانيدن این همه نيرو ها و توان های
جهان هستی كه در خالفت خود به آن
نياز دارد .بئا ایئن هئم ایئن مخلئوق(
انسان) گمراه ميشود و سركشی ميكند
و همچنان نظافت را عملی نمئی كنئد.
حتی به درجه كه بئه پروردگئار خئود
شریك می آورد و یا از وجئود او انكئار
ميكند حال اینكئه اهللأ بئه ایشئان
پيامبرانی ميفرستد پيامبرانی را بعد از
پيامبران دیگر و به این پيامبران كتبی
نازل ميگرداند و با ایشئان كئار هئای
خارق العاده را نيئز همئراه مئی
گرداند (معجزات).
این فضل و مرحمت اهللأ بئر
بشر بئه گونئه پيئاپی فيضئان
ميشود  ،به درجه كئه برایشئان
در آخرین كتابی كه اهللأ قرآن
نازل گردانيده داستان های ارایه
كئئئرده كئئئه روی داد هئئئای
پيشينيان همچون فراعينه مصر
در قدرت و سياست و قارون در
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اقتصاد و ذوالقرنين در معنویئت

را با آنها به یور نمونه بئاز گئو ميكنئد.
حانت خود شان را نيز به ایشئان بيئان
ميكند از نيروها و توانهایشئان بئا آنئان
صحبت ميكند و نقطه ضئعف و نئاتوانی
شان را روشن ميسازد و تمئام قصئ و
اخبار از آدم الی خئاتم در قئرآن آمئده
است و این انسان سرنشين كوچك ایئن
سياره زمين یكی از سياره های كوچئك
در گرد به دور خورشئيد كئه در ایئن
جهان بيكران هستی ماحول ما سرگردان
است بئه درجئه كئه نزدیئك اسئت از
كوچكی كه دارد به احساس نياید و اهللأ
آفریننده این آسمان ها و زمين بئه ميئان
آورنده جهان هستی ميباشد بئا آنچئه در
آن هست و آنكه در آن بود با دارد صرف
به یك كلمه كن فيكون به وجود می آورد.

بنا ً :انسان ها برای این آفریئده شئده
اند كه این حقيقت را بداننئد تئا سئاحه
وسئئيع فضئئل و مرحمئئت پروردگئئار را
رعایت و دریابند و از این بشرمند كه این
همه فضل اهللأ و این رعایت بی شئائبه
و این مرحمت سرشار را به روی برتافتن،
انكار و ناسپاسی جواب دهند.
لذا این بيان از ناحيه تماس الهام بخش
وجدانی است در عين حئال كئه حقيقئت
صادقانه واقعی ميباشد .بلی قرآن دلهئای
بشر را به وسيله این حقایق جلب ميكنئد
چون وقتی معرفئت حقيقئت مئاحول مئا
متجلی گردد در انسان اثر بيشتر ميگذارد.
آری این كلمات قرآن حق اسئت و بئه
حق نازل گردیده ازین رو جز حق چيزی
دیگری را نمی گوید و جئز حئق چيئزی
ارایه نميكند و بغير از حق اشاره ندارد .و
در اینجا تماس به حقيقت دیگر كه ایئن
حقيقت پيامد اعمال فردی است كه هئر
فردی ما مسوول است.
چنانچه اهلل ميفرماید :ﭽﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉﭼ لّمارثر ٢٨ :هر فئرد درگيئر و اعمئال
خود است.
به این معنا كه هركس به شخ خئود
جزای اعمال خود را ميبيند و هيچ كسی
كسی دیگری را بی نياز نمی سازد ،از این
رو وقتی پيامبر این مردم را رهنمئایی

ميكند برای خئود بئه رهنمئایی آنهئا
نيازی ندارد؛ چئون او صئرف در برابئر
اعمال خود مورد سوال قئرار ميگيئرد،
همچنان كسانيكه آنهارا دعوت ميكند
هركدام شئان در برابئر اعمئال خئود
مسوول ميباشد و هركسی خود بئار
خویش را بر ميدارد و هيچ كس ،كسی
دیگر او را یاری نمی رساند و كسئيكه
پاكيزه و نظيف ميگردد بئرای خئود
پاک و صحت مند ميگردد و نتيجه این
پاكی را خود كسب ميكند نه كسئی
دیگر چنانچه اهللأ در آیئه 11سئوره
فایر فرموده است.
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ترجمه ( :و بر نميدارد هيچ بردارنئده
باری دیگری را و اگر بخوانئد گرانبئار،
كسی را به سوی بار خئویش برداشئته
نشود ،از آن بار چيزی ،اگرچی آنكئس
خویشاوند باشد جز این نيست كه بئيم
ميكنی آنان را كه ميترسند از پروردگار
خویش غایبانه و برپا داشته اند نمئاز را
و هركی پاک شد پس جز ایئن نيسئت
كه پاک ميشود برای نفع خئویش و بئه
سوی خداست بازگشت).
در نتيجه كالم :نظافت محيط با ابعاد
وسيع آن كه عبئارت از آنچئه كئه در
ماحول ما قرار داشته از یمئين ،یسئار،
فئئوق و تحئئت ،مرئئئی و غيئئر مرئئئی،
محسوس و غيئر محسئوس ،جئوهر و
عرض ،در منزل و مسكن ،منطقه ،شهر
و اداره و مملكت تعلق و ارتباط داشئته
مسئئووليت فئئرد فئئرد افئئراد جامعئئه،
خئئانواده هئئا ،ارگانهئئای اجتمئئاعی و
مخصوصئئاً مسئئووليت بئئزرگ دولئئت
جمهوری اسالمی افغانستان بوده تا این
محيط مصيبت زده در حال مرگ را بئه
سئئوی نظافئئت و تندرسئئتی هئئدایت
فرموده و از هيچ نوع عمئل مثبئت در
این راه دری نفرمایند.

