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 مختلف   های عرصه در بشر معنوی و مادی تكامل و رشد هدایت، جهت در مترقی و جامع ای برنامه اسالم مبین دین           
 تمفامی  در را خصوصفی  بفه  کارکرد خود، گزار تآثیر و بخش حیات قواعد ،فرامین به توجه با و نموده عرضه اجتماعی و فردی
 .کند می ایفاء بشریت گیزند در ها زمینه و زمانها

 نظفر  در را( معنفوی  و مادی اخروی، دنیوی، اجتماعی، فردی،) انسان زندگی زوایای و ابعاد تمام که کامل و جامع دین اسالم 
 خودسفازی  و اخالقی دستورات دارایدر متون خویش  و نموده دعوت پرستی، یكتا و عبادت به را مردم که گونه همان ،گرفته
 .کند می هارای اجتماعی لمسایهای  حوزه دررا  دستوراتی و حكاما بوده و فردی

 بفه  مراجعفه  با که ست؛ی او دینی های مسئولیت و وظای  شناسایی نیازمند ابتدا در مسلمان یك نقش تعیین اساس این بر
 بفا  و نمفوده  اقفدام  مختل  های حوزه در خویش دینی تكالی  و وظای  تعیین به تواند می اسالمی اصیل منابع و کریم قرآن
 .بپردازد خویش نقش ایفای به آن به توجه

 مسئولیت طبیعت و  زندگی محیط به نسبت و خویش به نسبت ،فرامین الهی قبال در که یهمانطور انسان اسالم، دیدگاه از
 به مقررات این چوبچار در تا داردنیز  تكالیفی و وظای  فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،سیاسی، روابط و جامعه در دارد، هایی
 .بپردازد جامعه در دیگران با تعامل

 از که ای جامعه در هم آن است؛ اجتماع حقوقی و حقیقی رهبران ویژه به مسلمین آحاد وظیفه مقررات این تحكیم و رعایت
 .دارد مشكل بهرا  برداشتن قدم و برخاستن توان و دیده آسیب رهگذر هر

 عامه منافع و امنیت آنها اختالف نتیجه در که است مسلمین از گروهی دو یا فرد دو بین اصالح ما، اجتماعی وظای  جمله از
 سفر  در متمفادی  سفالیان  طفی  آراء اختالف و تشتت ناپذیر جبران و فراگیرو خسارات  اضرار شاهد چنانچه بیند، می آسیب
 های جبران ناپذیری متأثر شدند. همه اقوام و اقشار از اختالف گروه ها و احزاب به گونه .باشیم می خود زمین

  فرماید: می شده، نامگذاری آداب و اخالق سوره نام به آن در فراوان اخالقی دستورات جهت به که حجرات سوره از آیاتی در خداوند

 میفان در  پف   برادرنفد،  هفم  بفا  مؤمنان حقیقت در... دبیاورن اصالح دو آن میان بجنگند، هم با مؤمنان از طایفه دو اگر و} 
 {.گیرید قرار رحمت مورد که امید ،وند پروا داشته باشیدخدا از و یدبیاور اصالح برادرانتان

 مفی  اصفالح  به فرمان قبل آیه. است یكدیگر با مومنان برادری آن و کند می بیانرا  اساسی نكته یكاین سوره  دهم آیه در
 تفك  تفك  میفان  در و اسفت  کوچك جامعه یك خانواده که نههمانگو یعنی. کند می اعالم را برادری سبب آیه این در و دهد
 بشفمار  خفانواده  یفك  عنفوان  به را اسالمی جامعهچنانچه  است، جاری دلسوزی و صمیمیت و برادری روحیه خانواده اعضای
 .است خورده گره یكدیگر با شان منافع و اضرار اصل در که طوری خوانده یكدیگر برادر را آن اعضای و آورده

 داشته جامعه درکل باید را تالش همان ،یدکن می آشتی به سعی را نَسبی برادر دو وقتی اسالمی، شناسی جامعه دره زمانیك
 دو میفان  شكاف نباید که گذراست و سطحی الفتاخ این و آید بوجود اختالف برادر دو بین است ممكن که یهمانطور. باشید
 .باشدتفكر  چنان باید نیز جامعه اعضای میان در شود، عمیق برادر

 َيحِقرُِه...َُوَلُُيخذلهُلُوَُيْظِلُمهَُُُلُُاْلُمْسِلمَُُِأُخوُاْلُمْسِلمُُ: فرماید می پیامبراکرم

 (.ذلیل و حقیر نمی داردش را او و کند نمی ستم او به و است مسلمان برادر مسلمان )

 .کنند می کمك را یكدیگر هستندکهانسان  تدس دو همچون دینی برادر دو که شده حكایت شانجناب اواز دیگر درروایت

 برادران و جامعه اعضای به نسبت و. داند نمی دیگری بر برتر را خودش کسی شد، حاکم اسالمی جامعه بر برادری روح وقتی
 :فرماید می اکرم پیامبر که همانطور. کند می دلسوزی و مسئولیت احساس خود ایمانی

 .{مهمُوُتعاطفهمُمثلُالجسدُاذاُاشتكىُمنهُعضوُتداعىُلهُسائرالجسدُبالّسهرُوالحمىمثلُالمؤمنينُفىُتوادهمُوُتراح}ُ
 بفه  آن از انفدامى  که هنگامى کنند، مى عمل پیكر یك همانند یكدیگر به مهرورزیشان رحمشان، شان، دوستی در )مؤمنان

 (.اند همراه او با تب خوابى و بى در اندامها دیگر آید، درد

 اداره مجله                                                                
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 جمهوری اسالمی افغانستاندولت 

 ج. ا. افغانستاند.معلومات مختصر پیرامون  داراالفتاء 

 

مقدمه  

دوم قانون اساسی افغانسفتان بفه   جمهوری اسالمی افغانستان به تأسی از حكم ماده یكصدو چهل و دولت جاللتمآب رئی  
بفه وجاهفت   ای شاذ توسط علمای خبیر و متبحر کشور وجلوگیری از صدور  فتاو ای شرعی از مرجع واحد،منظور اصدار فتاو

سفالمی افغانسفتان را صفادر    فرمان تأسی  داراالفتفاء جمهفوری ا   51/4/5931شریعت اسالمی زیان آور می باشد، به تاریخ 
جمهوری  اسالمی افغانستان به عنوان یگانه مرجع  اصدار فتفاوی شفرعی در سرتاسفر کشفور مفی باشفد        داراالفتاءنمودند 

 داراالفتاء  از حیث تشكیل وبودجه  کامالً مستقل بوده، در اصدار فتاوی  از استقاللیت تام برخورد ار  می باشد.
 :ایجاد داراالفتاء ضرورت 

 طلق اتباع این کشور مسلمان و پابند معتقدات احكام شریعت اسالمی میباشد.اسالمی بوده، اکثریت م افغانستان یك کشور
تنظیم یافته که مردم با هیچ گونفه مشفكلی مواجفه     م جوانب زندگی اتباع  کشور بگونۀ، تمامعاصردر نظام های  دولتداری 
 نموده است. ، نهاد ها وادارات مشخص را ایجاددر مقابل هر خواست وتقاضای آنان نگردند و حكومت ها

در عرصفه معفین ارایفه خفدمات عامفه      ائیه، داشتن وزارت های مختلف  کفه   قض ، اجرائیه وتقسیم نظام به قوه های مقننه
کشور هفای جهفان بفه     غیره از نیاز مندی های دفاعی و مینمایند، انحصار حل منازعات در قضاء، داشتن قوت های امنیتی و

 .رودحساب می 
همانا داشتن  یفك مرجعیفت   ، های اسالمی نسبت به سایر کشور ها و ملت ها دارند کشور م ویك خصوصیت که جهان اسال

سفواالت دینفی خفویش را مطفرح     ، واحد اسالمی می باشد که مسلمانان حین بروز مسایل دینی به آن مراجع مراجعه نموده
 .ورندنموده، پاسخ های قناعت بخش را از این نهاد ها به دست می آ

 کشور های اسالمی یك نهاد را بنام داراالفتای آن کشور تأسی  نموده اند که علمای بفارز، جیفد و   یکه تمام تساز این رو ا
سرشناس آن کشور ها مسؤلیت پیشبرد امور داراالفتاء های متذکره را به عهده داشته، سهولت هفای فراوانفی را در عرصفهء    

به حكومت و ملت هفا  فتاوی شرعی را در مسایل دینی  ت هموطنان وبیان احكام شریعت اسالمی، ارایه پاسخ ها به استفسارا
 .تقدیم میدارند

متفدین بفوده و در طفول     آن مسلمان و فیصد اتباع 33ازجمهوری اسالمی افغانستان به مثابه یك کشور اسالمی اضافه تر 
نیفاز بفه داشفتن همچفو       ام گرفته،احكام شریعت اسالمی اله قوانین آن از معتقدات و سیاسی این کشور و تاریخ اجتماعی و

 جمهوری اسالمی افغانستان این نیاز مبفرم را در  نمفوده و  دولت داراالفتاء( محسوب  می گردید، که جاللتمآب رئی   )نهاد
 به کشور مصر اعزام نمودند. 5931را در ماه جدی سال یهیئت

وعفده هفر نفوع     ء رسانید که در اثفر آن کشفور مصفر   اهیئت متذکره تفاهمنامه را با داراالفتاء جمهوری عربی مصر به امض
 جمهوری اسالمی افغانستان سپردند.دولت همكاری را در رابطه تأسی  داراالفتاء 

جمهوری اسالمی افغانسفتان، فرمفان تأسفی  داراالفتفاء جمهفوری اسفالمی        دولتهمان بود که جاللتمآب رئی  
اد بزرگ دینی  آغاز گردیده وعنقریفب بفه اراده خداونفد متعفال     افغانستان را صادر نمودند که اجراآت تأسی  این نه

 افتتاح خواهد شد.
 تشکیل دار االفتاء:

جمهوری اسالمی افغانستان متشكل از مفتی اعظم، شورای عالی افتفاء هیئفت کبفار     دولتدر نظر است تا داراالفتاء 
 علماء، بخش های افتاء و داراالنشاء  باشد.

 مفتی اعظم: -1

 تعیین می گردد؛ب رئی  جمهوری اسالمی افغانستان اراالفتاء  برای بار نخست از جانمفتی اعظم د 

 نمایندگی می نماید؛داراالفتاء از ر داخل و خارج کشور در رأس داراالفتاء  مفتی اعظم قرار داشته می باشد که د 

  منظفوری   هیئت کبار علمفاء و مفتی اعظم رئی  داراالفتاء بوده، برای پنج سال با رعایت شرایط خاص به پیشنهاد
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 رئی  جمهوری تعیین می گردد.

 شورای عالی افتاء: -2

 اصدار فتاوی داراالفتاء  میباشد؛ شورای عالی افتاء عالیترین مرجع تصمیم گیرنده و 

 مفتی اعظم می باشد؛ عضو و 6شورای عالی افتاء متشكل از 

 را ریاسفت مفی   داراالفتاء ای ازبخش های پنج گانه یكی ابه استثنای رئی  هیئت کبار علمشورای افتاء  هریك از اعضای
 د؛ننمای

 در صورت عدم موجودیفت مفتفی اعظفم   جلسات شورای عالی بشكل  هفته وار تحت ریاست مفتی اعظم دایر میگردد . ،
، مسن ترین عضو، ریاست جلسفه را بفه   هده میگیرد. در صورت غیابت هر دورئی  بخش ابحاث شرعی ریاست جلسه را به ع

تن از اعضاء می باشد. تصامیم جلسات به اکثریت اعضاء حاضر در جلسفه   1یرد. نصاب جلسات شورای عالی حضورعهده میگ
 که مفتی اعظم در آن است، ترجیع داده میشود. یمیگیرد. در صورت تساوی آراء به طرف

 ردند:اعضای شورای عالی افتا برای بار اول به قرار ذیل از طرف رئی  جمهور تعیین می گ 

 .سال؛ 1دو عضو برای مدت ا 
 سال؛ 4اا. دو عضو برای مدت 
  سال؛ 9برای مدتااا. یك عضو 
 .رئی  هیئت کبار علماء برای یك دورهء سه ساله عضویت شورای عالی افتاء را دارد 

 سال می  باشد. 1تعیینات بعدی برای مدت 

 بخش های داراالفتاء : .3   

 اشد، تشكیل و  وظای  بخش ها توسط لوایح داخلی داراالفتاء مشخص می گردد:داراالفتاء  داری پنج بخش ذیل می ب
 بخش ابحاث فقهی ، شرعی، تالی  وترجمه؛ -
 بخش فتاوی عبادات، امور خانواده ومعامالت مدنی؛ -
 بخش فتاوی تیلیفونی، الكترونیكی و حضوری؛ -
 بخش فتاوی اهل تشیع؛ -
 تی.بخش فتاوی زکات، میراث و امور اقتصادی  و تجار -
 . هیئت کبار علماء:1

   هیئت کبار علماء حیثیت مجمع عمومی داراالفتاء را  دارد. هیئت کبار علماء متشكل از علمای متخصص و بارز می باشفد
 که شامل مفتی اعظم نیز می باشند، تعیین می شوند. افتاء به اکثریت دو ثلث کل اعضا که توسط شورای عالی

 سه سال بوده که در اخیر ماه سنبله سال سوم به پایان می رسد. کاری هیئت کبار علماء، دوره ای 

   اعضای هیئت کبار علماء برای دوره های بعدی انتخاب شده می توانند. رؤسای بخش های داراالفتاء شامل اعضای هیئفت
 کبا رعلماء می باشند.

 مقر داراالفتاء:

کز شهر کابفل  رابتداء فعالیت های خویش را در م ین نهادمقر داراالفتاء جمهوری اسالمی افغانستان شهر کابل بوده ، ا
 به مرور زمان شاخه های خویش را در شهر های بزرگ ایجاد می نماید. هدآغاز نمو

مناسب  اسالمی افغانستان به وزارت شهر سازی واراضی هدایت فرموده اند که زمین  یجمهور دولتجاللتمآب رئی  
اسفالمی، آدرس   د که به اعمار تعمیرات داراالفتاء  که به شكل معیاری ورعایت دیفزاین را برای مقر داراالفتاء تخصیص بده

 از حیثیت  مالی که مناسب شان این نهاد عالی می باشد، برخوردار خواهد بود. ، وه نمود و دقیق را حاصلدایمی 
 ساحهء کاری داراالفتاء:

ابفراز موقف  شفریعت     ، و:طابق مذهب امام ابو حنیفهسالمی مبیان احكام شریعت ا تمامی امور مربوط به فتاوی و
اسالمی در قضایای معاصر در عرصه های مختل  اقتصادی، مالی، طبی اجتماعی وغیره که جدیداً درحیفات مفردم مفا    

 واقع می گردیده از جمله فعالیت های داراالفتاء می باشد.
متففاوت ترجمفه کتفب معتبفر      ین مستقل وشرعی، تألی  کتب دینی تحت عناو همچنان اجرای بحث های فقهی و
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 جهان اسالم یكی از مسؤلیت های دیگری این نهاد خواهد بود.
 استفتاء:

ور سفكت  غیر دولتفی و  سایر ادارات دولتی و تمامی اتباع کشور، رئی  جمهور، شواری ملی، ستره محكمه، وزارت خانه ها و
 ی اسالمی افغانستان جهت صدور فتفوا جمهوردولت داراالفتاء  به شریعت اسالمی را به خصوصی استفسارات و مسایل مربوط

 ارسال خواهند نمود.
مورد جمهوری اسالمی افغانستان در ارتباط گردد وموضوعات دولت ی می توانند با داراالفتاء ه اتباع کشور از راه های عدید
 به دست آورند.را  :حنیفهم ابوحكم شریعت اسالمی اما در این نهاد شریك ساخته،نظر خویش را با علمای کرام 

در آنجفا   ی جید مذهب جعفریفه داراالفتای مذکور یك بخش خاصی را برای اهل تشیع کشور تخصیص خواهند داد که علما
( ریعت اسالمی را مطابق فقه جعفریه) اثناعشفریه خواهند داشت و در مورد استفسارات هموطنان اهل تشیع احكام ش حضور

 ارایه خواهد داشت.
 : لت های استفتاءسهو

جمهوری اسالمی افغانستان یك بخفش فتفاوی تیلففونی و    دولت برای سهولت بیشتربرای هموطنان عزیزکشور ، داراالفتاء 
الكترونیكی رانیزخواهد داشت که هموطنان گرامی می توانند ذریعه تماس رایگان سواالت خویش را با علمای کفرام مطفرح و   

 .د بدست آورندمور دررا احكام شریعت اسالمی 
به سیستم مجهز خواهد بود که هموطنان می توانند سواالت ومسایل مفورد نظرخفویش رابفه      چنانچه ویب سایت داراالفتاء

اسفتفاده از کفود    بفا  ساعت کار 41محرمانه با علمای کرام مطرح ساخته و باحصول کود نمبرمشخص می تواند بعد از ای گونه
 به آن دسترسی پیدا کرده نتواند. دیگر طوری حاصل نمایند که شخص اجواب استفسارات خویش ر  مذکور،

 انستیتوت مسلکی افتاء :

می باشد که سهولت های متعدد را درعرصه مسلكی افتاء جمهوری اسالمی افغانستان دارای یك انستیتوت  دولت داراالفتاء
 جمهفوری اسفالمی افغانسفتان و   دولفت  الفتاء ای داراو تدویرسیمینارها به اعض آموزش اصدارفتاوی تالی  و ترجمه، کتابخانه

 .والیات عرضه خواهد کرد های آن در شاخه
 بفر  مفذاهب را در  سایر کتب متعدد جهان اسالم تراث فقه های عظیم مذهب حنفی و دارای یك کتابخانه مجهز با  داراالفتاء
تلف   عرصه هفای مخ  نیز خواهد بود که در اسالم رتالیفات معاصر علمای جهانهمچنان این کتابخانه مشتمل ب ،خواهد داشت

 .حقیقات نموده اندسایر بخش های شریعت اسالمی تالیفات و ت ، مالی وفقی، اخالقی، اجتماعی، اقتصادی
اشفاره گردیفده    بصری را نیز احتوا خواهد نمود چنانچه قبالً بخش سمعی و این کتابخانه مجالت، فتوای کشورهای اسالمی و

جمهفوری اسفالمی افغانسفتان     دولفت   ظرفیت داراالفتاء  ارتقاء جمهوری عربی مصر وعده سپرده است تا درولت دداراالفتاء 
 همكاری همه جانبه نماید.

همچنفان   عازم کشور مصر خواهند شد و  ه مدت افتاءفتاء جهت فراگیری دوره های کوتاعلمای کرام داراال از ای لذا مجموعه
دولت جمهوری اسفالمی   از علما را به کابل ارسال خواهند داشت تا به اعضای مسلكی داراالفتاء  یکشور مصر تعداد داراالفتاء

 نمایند. ی کوتاه مدت افتاء دایرافغانستان دوره ها
 این دوره ها و سیمینارها منحصر به شهرکابل نبوده درآینده به سایر والیا ت کشور گسترش خواهد یافت.

 وظایف داراالفتاء :

 اوی شرعی درمورد استفسارات که ازطرف اتباع کشوربه داراالفتاء راجع می گردد؛اصدار فت -

 ، نهفاد هفای غیفر   دارات حكومتی، اشورای ملی، ستره محكمه طرف رئی  جمهور، ابرازنظرشرعی درمسایل که از -
 ؛به داراالفتاء مواصلت می ورزد وافت خصوصی جهت اصدار دولتی و سكتور

 موسسات درچگونگی تعین زکات و توزیع میراث؛مالت مالی معاصر، کمك به افراد ومعامورد ارایه مشوره های شرعی در -

 ؛ ها در امور متعلق به زندگی خانوادگیارایه مشوره  -

یت هالل ماه های رمضان، رو مورد اعالمیه های شرعی در اصدار طریق کمیته های متخصص و یت هالل قمری ازرو -
 ؛غیره ، ذوالحجه وشوال

 تاسی  انستیتوت ملی افتاء؛  ظرفیت آنان و ربیه مفتیان و ارتقای ت آموزش و -
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 نشرآن؛ ارایه تحقیقات علمی، تالی  کتب شرعی وترجمه کتب و فتاوی شرعی به زبان های رسمی و -

 ،   فتاوی ، مجالت ونشرات مربوط به فعالیت های داراالفتاء چاپ ونشرکتب ، -

 ؛ افتاء سایراموربه تثبیت مفتی اعظم ویاشورای عالی -

 وحقوق مدنی اتباع افغانستان :  داراالفتاء

، حقوق مدنی شهروندان راتامین می نماید. داراالفتاء به صدورفتاوی درروشنی احكام دین مقدس اسفالم   تاسی  داراالفتاء
االفتاء دار ،برای همگان واضح است که دین مقدس اسالم توجه خاص به حقوق مدنی شهروندان داشته است ،خواهد پرداخت

کفه   یصفورت  فتفاوی بپفردازد. در   ممد خواهدبود که درمورد تامین حقوق مدنی شهروندان می تواند بدون استفتاء به صدور
 .مون تامین حقوق متذکره صادرنمایدتواند فتاوی راپیرامی ،مدنی شهروندان نمایدیا پایمال حقوق  داراالفتاء تشخیص نقض و

 .بیان نماید پدیده های معاصر، احكام اسالمی را اینست که پیرامون موضوعات و فتاءقابل یادآوریست که نقش مهم داراال
می باشفد   و خبیر متبحر علمای متشكل از  زیرا که داراالفتاءهیچ منافات باحقوق مدنی شهروندان ندارد   تاسی  داراالفتاء

ت اسفالمی  درچوکات شریع بوده و موضوعات را اصر، متعهد به نظام و زندگی معمعلومات همه جانبه داشته اوضاع کشور که از
 .تحلیل و ارایه می نماید

 کرام : با علمای  رابطه داراالفتاء

تشفكیل   بیفان گردیفد در   می باشند. طوریكفه قفبالً   نقش درخورتوجه برخوردار جامعه اسالمی و افغانی از علمای کرام در
متبحفرو   تمفامی علمفای    علمفاء   هیئت کبفار  ای وظیفه می نماید درعلما منحیث یك مجمع عمومی ایف هیئت کبار  داراالفتاء

این موضوع موجب آن می شود  ،اند عضویت خواهند داشت ارتخصصات خاص برخورد شرعی از علوم فقهی و متخصص که در
ه وجاهفت   گاهی اوقات به فتاوی نفاقض کفه بف    وبه دین اسالم آگاهی کامل ندارند اشخاص مغرض که  از ییك سو تعداد از تا

محفدود نمفی    ند. نقش شورای علماء توسط داراالفتاءزشریعت اسالم صدمه را صادر می نماید، نتوانند به این عمل مبادرت ور
 تعفدادی از  آن عضویت داشته و در د که اعضای شورای علما می توانندجود دارو تشكیل داراالفتاء هیئت کبار گردد بلكه در

 .یابند آن تقرر  داراالنشاء و یا در  اعضای شورای عالی افتاء عضویت در پست های مختل  مانند آنان در
 با محاکم :  رابطه داراالفتاء

زیفرا کفه تطبیفق احكفام      ستره محكمه( را محدود نمی سازد، )صالحیت های قوه قضاییه اء وظای  وفعالیت های داراالفت
عهده شخص است که فتواء رامطالبه می نمایفد ، بفدین مفهفوم کفه     صادره محاکم الزامی بوده اما عمل به فتاوی داراالفتاء بر

 غانستان که جداًجمهوری اسالمی افدولت   به اساس قانون داراالفتاء سوی دیگر درتطبیق فتاوی کدام الزام وجود نداشته و از
تفداخل وظیففوی میفان     ، هیچ نفوع آن مشخصا بیان گردیده است در  فتاءصالحیت های داراال ، وظای  وقرار دارد تحت کار
جمهوری اسالمی افغانستان می تواند دولت سوء دیگرستره محكمه  از  ،یه افغانستان به میان نخواهد آمدو قوه قضائ  داراالفتاء

 قضفاء سفرعت   مورد قضایای مختل  مطالبه فتاوی نماید. این عمل درکفار  جمهوری اسالمی افغانستان در دولت  داراالفتاء از
 زمینه خواهد شد. ث ایجاد رویه های قضایی درباع و بخشیده

قوه قضائیه می باشد که این عمفل تنهفا بفا اسفتقاللیت و      پاسخگوی استفتاء حكومت، شورای ملی و همچنان که داراالفتاء

 .می باشد  با قضاء  اری داراالفتاءتداخل وظیفوی صدمه نمی رساند بلكه نشانگرهمك
 می افغانستان :جمهوری اسال سند تقنینی داراالفتاء

 میباشد که باالی مسوده آن در  جمهوری اسالمی افغانستان معتبرترین سند تقنینی داراالفتاءدولت قانون داراالفتاء 
 جریفان دارد کفه   کفار   جامعه مدنی و زنان توسط نهاد مسؤل تطبیق فرمان تاسی  داراالفتاء  م،اکر همآهنگی با علمای
عین حال  زنان، به وزارت محترم عدلیه شریك خواهد شد در کرام جامعه مدنی و لمایتوحید نظریات ع عنقریب بعد از

 ء جریان دارد . روی مسودات طرزالعمل ها و لوایح داراالفتا کار
زنان توسفط   کرام، جامعه مدنی و یعلما همآهنگی با همچمنان باالی تسوید قانون داراالفتاء مقرره و طرزالعمل ها در

، جامعفه  د نظریفات علمفای کفرام   توحی جریان دارد که عنقریب بعد از کار  فرمان تاسی  داراالفتاء نهاد مسؤل تطبیق
 .وزارت محترم عدلیه شریك خواهد شدبه  ،زنان مدنی و

 والسالم                                                                          
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مالالالود او دمالالالود د الالال  خ سالالالمم م الالال د د الالال  دد ا
نالالالالالهه بلاالالالالاله د ابت الالالالال،ره نو الالالالالته     الالالالال ه  مالالالالال ه 
فار او تع   م رسه دهه چی مسلم،ن پ ال   ال  
نو الال ه رالال،راو  مالال   الاله ی،الالوک ریالال  ه ب  الال،ر ه 

ررالالالالالالالالالالالالالالت نالالالالالالالالالالالالالاله حسسالالالالالالالالالالالالالیوه اختهالالالالالالالالالالالالالالی او  ونواختالالالالالالالالالالالالاله 
 خو و  اوغن   یي.

او دا  وصالال ه رالالو  چالالژ خدالال  اونالال  پرن،معلومالاله 
زوګال،نو اوخ ال،ک پلوونالالو غیرمع ولاله ام ال ونوه آر 

 ځاه دا ام  ونه  وازې نش و روال  چالی یرناړ ه 

 بلاه داور ه وایی چژ: خیر ورسو ه انس،ن  ه
 هرڅه کاندی هڅه وکړه وخت دغه دی 

 رشو، سبانشته مهلت نن دیيپرون ت
یعنالالالالالالالالالالالالټ  مالالالالالالالالالالالال ا اود م الالالالالالالالالالالالټ راون الالالالالالالالالالالال، هه دااونالالالالالالالالالالالال  
اوصالال ت غن مالالت و،ولالالهه ام ،نالال،ک د پالالمد رالال  

نز  نشالالالالالالالته نالالالالالالالو درا لالالالالالالالون ی د ه موانالالالالالالالو او سالالالالالالالتو 
لدالالالالال،ره څالالالالاله  رالسالالالالاله رالالالالالړهه د سالالالالالت، ور الالالالالژ  خیالالالالالره 
دالالو ه رالالړهه   الاله وری چالالژ ب ،بالاله پ الال  څالاله نشالال و 

وری معلومه نال ه چالژ  اله  روال  اوی، داچی ست،
 به اون   و  اورنه؟

انُاهللُيبسطططط ُُ) پالالالاله حالالالال  ې رالالالالری  رالالالال  راغهالالالالی:
يطططدهُبطططااليلبُليتطططوهُمسطططبُالنهطططا  ُويبسططط ُيطططدهُ

  واهُمسلميلب(ُبالنها ليتوهُمسبُالل

هللا پالال،د د رالالالوټ ه وانالاله خدالالال  د  الالالنټه  
پرانیالالالالالالالالالال    -بمر الالالالالالالالال  - ضالالالالالالالالالو  او رحمالالالالالالالالالالت الد

څو  ه رس چژ د روو ه وایی ګن،ه رړ  و  
پخدلالالالالالالالالالالالالالاله ګنالالالالالالالالالالالالالال،ه   الالالالالالالالالالالالالال م،نه او  و،الالالالالالالالالالالالالاله و،، الالالالالالالالالالالالالال وه 
او م ارنګالالالالالالالاله د ور الالالالالالالالژ ه الالالالالالالالوا نالالالالالالالاله خدالالالالالالالال  دغالالالالالالالاله 
د  الالالالنټ او بالالالالو  بمر الالالال  الد پرانیالالالال   م لالالالالت 

  و،ه و،،  و. وررو   رڅودروو ګنه ،ران
د پالالالالور نو متالالالال،رد حالالالال  ې نالالالاله دارا دالالالالو ی   چالالالالی 
مسالاللم،ن ب، الال  خدالال  اونالال  رالال      الال  اودم  الالت 
 لور ه نو ت راولیه دګن، ونو او  یرو نوڅ اله

د  الالالالویی ایسالالالالتلو پالالالاله ا ه بیالالالالاه ورالالالالړهه داونالالالاله وایالالالالی 
چالالالی ځالالاله خیالالالر د   الالالر اوسالالاله الز الالالی  الالال،رو نو  الالال ه 
اونالال  خالالوال  د الالر د ه پالاله رالالراره بالاله  و،الاله و،،سالال  

ګنالالالالالال،ه ح،لالالالالالالت د   و دغالالالالالاله فعهالالالالالالی ح،لالالالالالالت چالالالالالالی دا
رنګه هللا دلت  ظمه  وررړم.  م ا ور ه ت یر

خالالالالالالو رحالالالالالال   او سالالالالالالت،ر  اک د ه خدالالالالالال   یرو هالالالالالالیه 
م الالالالالالالرم او ګنههالالالالالالال،ر بنالالالالالالال ه  الالالالالالاله فرصالالالالالالالت وررالالالالالالالو ه 

څ الالالالالاله   الالالالالال م،نه او  رړنالالالالالالو   الالالالالاله د خدلالالالالالالو  رڅالالالالالالو
خدالالال  رو لور الالاله ردالالالوې ورالالالړ ه چالالالژ ب الالال،یی   الالاله 

خدالالال  خالالال،  رحمالالالت ه احاالالال  اه الالال،رمین  اک پالالال
 ه  ښ و او دح  ې مت،رد مص اق: سر 

ا،، ه:  دګن،ه څ اله  و،اله ایسالتون ی دا ال و د ه  
 لاه   څ ګن،ه یی چژ نه و  رړ .

ددغالالالالالالالالالالالاله نو الالالالالالالالالالالالت او     الالالالالالالالالالالال  ځن  الالالالالالالالالالالال ک لالالالالالالالالالالالالو  
خطرونالالاله اوسالالالتونز  راپ الالالال ارو  چالالالی انسالالالال،ن د 
 الالالوا او الالالود اونبښالالال و غو الالالونو اورالالالړ ر  ونالالاله 

   ،رری ي.
مطهُمنُاهللُالرحُ)ُالنادمُينتظرفرم، هی رسوک 

والمعجط ُينتظرالمقط  ُواعلمطواُعبطاداهللُانُ طلُ
عامطططلُسطططيقدمُعلطططالُعملطططه ُوليخطططر ُمطططنُالطططد ياُ
حتالُيريُحسنُعملهُوسوءُعمله ُوا ماالعمالُ

ُبخواتيمها(.
والليلُوالنها ُمطيتانُفاحسنوُاالسيرعليهماُالطالُ
اآلخططططره ُواحططططذ واُالتسططططوييُفططططانُالمططططو ُيططططاتالُ

زوجطططلُفطططانُبغتتطططه ُوليغتطططرنُاحطططد مُبحلطططمُاهللُع
الجنهُوالنطا ُارطرهُالطالُاحطد مُمطنُشطرا،ُ علطه ُ
يرهُومنُيعمطلُ ثمُررآ)فمنُيعملُمثقالُذ ةُخيراًُ

ُبخا یمثقالُذ ةُشراًُيره(ُ
پرګنالال،ه   الالال م،ن رالالس د هللا تعالال،لی نالالاله د  

رحالالال  انتظالالال،ر ب، الالال وه او پرګنالالال،ه یالالالی ب،رالالاله انسالالال،ن 
پالالوه یالال و  غالالباو انتظالال،ر رالالو  او بالاله د تالال یو او

خدهالالی  نو چالالی  ر مالال  رالالوون ی بالاله دد هللا بنالال ګ،

ب له وینوه اولاله دن ،ناله باله نالی  الی  رڅالود  ررنی
 الاله  مالال  پ، لالاله  الالي نالالو  ل الال لی او  الال،   دخدالال  
ب  م  م وه اوپ، لاله باله وینالوه اویالواز  داخ الره 
ده جالالالالالی د  ملونالالالالالو پالالالالال، هی یالالالالالی پالالالالاله خ، مالالالالاله پالالالالالورې 

رالالالالالالالالالالالالالده او وری دانسالالالالالالالالالالالالال،ن لدالالالالالالالالالالالالال،ره   ړلالالالالالالالالالالالالالی د ه او
نالالالالو پالالالاله پالالالاله خالالالال مت رالالالال  یالالالالی د   مس ررالالالالو  او

خیرک لدال،ره رړناله ورالړ ه او آ رده او وری ر  د
سالالالالالت، رولالالالالالو څ الالالالالاله دده  دتسالالالالالوی  یعنالالالالالو نالالالالال  او

ورالالالالالالالړ  ځاالالالالالالاله مالالالالالالالر   ون،څ،پالالالالالالاله را الالالالالالالیه او د هللا 
تع،لی حل  مو م روره او یی پرواناالړ  چالی خیالر 
هللا حلالالالالالال   د ه و،الالالالالاله مالالالالالالو  ښالالالالالال و ځاالالالالالاله دنالالالالالالت او 
دوزخ  وله  ،سو ه دخدهی څدهۍ د  س بن  نه 

اررال،دا و وروسته  الر دغالو     ورنږد  د ه ب ،

ب ،نولوه رسوک هللا دغاله متال،رد آ توناله ولوسالت  

پاله  ې چی: نو رڅود چی د م  ال،ک  ر  و ورالی  ر 

ان ازه ن  ی رو ه ب له به یی ګور  اوره  یالر  

انالال ازه بالال   رالالو ه نو،الال    د  الالوه م  الال،ک  ر  پالاله
 پ، هی به یی ووینو:

څالالالومره بالالاله  الالاله و  چالالالی انسالالال،ن دا مالالال،ن دخدالالال  
 هخالالدسالالمت،لت ،ه او سالالمون پالاله مو  ځالال،ن او الال،رو 

خدالالالال  ځالالالالال،ن  الالالاله متودالالالالاله ریالالالال   اوخدالالالالال  
  تونالالالالالالاله پخدلالالالالالالاله وپی نالالالالالالالالی او د  الالالالالالالی پالالالالالالالاله 
سمون او اصالم  رال   ال  ی،اله او  ،نال  
ورالالالالالالالالالالالالالالړ ه خدالالالالالالالالالالالالالال    تونالالالالالالالالالالالالالاله وڅیالالالالالالالالالالالالالالا  او 

ورالالالالالالالالالالالالالالالالالړ ه چالالالالالالالالالالالالالالالالالژ دا  ور،،نالالالالالالالالالالالالالالالالال ې اقالالالالالالالالالالالالالالالالالرار
خور الالالو ، نالالالالواقف او منبالالالی ف، خ ونالالالاله 
د  او لالالالالالالالالالالو    تونالالالالالالالالالاله بلالالالالالالالالالال  ریالالالالالالالالالال  . او 

ا الالالالالاله د نالالالالالاله چالالالالالالی بالالالالالال  څالالالالالالود ر ه مخ الالالالالالی لالالالالالال
رالړ . راځاله  بالرالووایی او   تونه می را

ه دا اصالالالم  مپخدلالالاله بالالاله یالالالی اصالالالم  رالالالړ 
پالالالاله ح   الالالالت رالالالال  نو الالالالت اوخو الالالالت او 
    ال د ه  ښال و ناله چالالژ  الوازې بال   الاله 

 
 

یکنهحمیدی لد مولوی عبدالملک  
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 الالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالالیرګی ن الالالالالالالالالالالولی و  چالالالالالالالالالالالی رالالالالالالالالالالالوم   الالالالالالالالالالال  پ الالالالالالالالالالال  
 
 
راپ ال ارړ ه اوخدالال    تونالاله او نالالواقف خالالو اصالالم
  الالالالالالال  او نالالالالالالالواقف ونالالالالالالاله بالالالالالالالولیه  الالالالالالال  یالالالالالالالی د انت الالالالالالال،د 

  الالالالالالاله چالالالالالالالژ   الالالالالالاله او ده و ه او السالالالالالالالونه بالالالالالالال   الالالالالالالر 
مالالالالالالالن  د  او سالالالالالالالړ   الالالالالالال   وایالالالالالالالی: خدالالالالالالال    الالالالالالال  دولالالالالالالالو

ح،لالالالالالالالت څالالالالالالالومره  الالالالالالاله  رالالالالالالال، ر دا پخدلالالالالالاله نالالالالالالاله وینالالالالالالالو.
 انځور رړ :

 ظرکړیـــبوته نــدام دبل وعيـــچی م
 خدای له خپله عيبه ولې بی خبرکړی

 وی که غرــناه لويه لــپله ګــه دخـــک
 کړی ريله به غر د مچ وزـيله حـپه ح

 ه دانصاف پالس کې درکړیکه څوک تل
 ل آس به برابر کړیـټو او دبـــپل ټـخ

مسالالاللم،ن بنالالال ه ب، الالال   الالال  خدالالال  رو  الالاله ام الالال وار او  
د  الالاله څ الالاله د رحالالال  اوفضالالال  پالالاله ا ه نالالال، ام الالال ه او 
م، وسالالالاله نالالالاله و ه بلاالالالاله  الالالال  پالالالاله اونالالالال   او ب الالالال اره 
 ز ه سالالالالره   الالالاله  الالالاله سالالالالر پالالالاله تالالالال  هه د ن،فرمالالالال،ن و

چالی  څ ه    ځ،ن وس،تی او   پ ې ی،اله رال  و  
نالالو  اوم  الالت  االالوک او ت  یالالر پخدالال  ځالال،ن او خدالال  

 رورنی اون  او اولنه ر  رامنځته رړ .
د ګن، ونو پي ي ره  رڅومره د ر او درانه و  

  نو لویو دری،بونو  فض  او هللا تع،لی د خو د
   وون ی او لو     څ څه ن  ه   ه د ر  ه ب ،

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ  رح  والاد :

ۓ  ۓ  ڭ       ےے ہ  ھ  ھ  ھ    ھ 

ۇ     ۇ   ۆ          ۆ       ۈ  ٴۇ    ڭڭ       ڭ

٣٥ - ٣٥الزمر:  چ...ۋ  ۋ  ۅ  
 

ور الالالالالاله ووا الالالالالاله: ا  زمالالالالالال،  و بنالالالالالال ګ،نو چالالالالالالی 
پرخدلالالالالالو نبسالالالالالونو مالالالالالو یرو نو رالالالالالړ ه دهللا تعالالالالال،لی د 
 هللا 

 
رحمالالالالالت نالالالالاله ن،ام الالالالال ه مالالالالاله ریالالالالال  ه ځاالالالالاله    نالالالالال،
هللا  تع،لی االوک ګن، وناله  ښال وه اوپاله   الین سالره دا

رح  رالوون ی  اک د   تع،لی دير   وون ی او دير
خدالالال  رو  الالاله مو و،الالاله رالالالوون ی یالالال و او   الالاله  الالاله  او

تسالالالالالالالالل   او الالالالالالالال و... م ارنګه دهللا تعالالالالالالالال،لی د ظالالالالالالالال   

 هڅ الالالالالالالالالالالال سالالالالالالالالالالالالت،ګن،و  او  یرو نالالالالالالالالالالالالو در الالالالالالالالالالالاله وی الالالالالالالالالالالال  او
پروانلالالالالالالالرم دارالالالالالالال،ر زمالالالالالالال، لدالالالالالالال،ره ګالالالالالالالران نالالالالالالال   ا  دآدم 
زویالالالهه رالالاله  یالالالر  د ګن، ونالالاله دومالالالره زیالالال،ک و  چالالالی 

ب الالالال، لالالالاله م،نالالالاله  الالالال    الالالال   الالالالر آسالالالالم،نه پالالالالورې ور الالالال و او
  الالالالالنه وغالالالالالوا  ه نالالالالالو زه بالالالالاله یالالالالالی در الالالالاله وی الالالالال  اوڅالالالالاله 

م الالالالالالالالال  پروانلالالالالالالالالالرمه ا  بنالالالالالالالالالو آدمالالالالالالالالالهه رالالالالالالالالاله  یالالالالالالالالالر  د ځ
پراخت ،پالاله انالال ازه ګنالال،و  او یرو نالالو ورالالړ ه خالالو ب الال، 
م، الالالالاله ردالالالالالوې ورالالالالالړ  پ ا الالالالال و حالالالالال،ک رالالالالالی چالالالالالی  ،سالالالالالره 
د الال څ رالالری  او سالال ،ک نالاله و  ن الالولیه نالالو زه بالاله یالالی 
پالاله م ،بالالال  رالال  پالالاله  مالالال ومره وااالال  او پراخت الالال، سالالالره 

   نه در ه ورړم.
دې نالالالالالالالالالالالالالړ  رالالالالالالالالالالالالال  ه هللا دلالالالالالالالالالالالالالت  ظمالالالالالالالالالالالالاله انسالالالالالالالالالالالالال،ن پالالالالالالالالالالالالال

نالالالالال،ک  الالالالال  راپ الالالال ارړ ه  رڅالالالالالو زک وررالالالالالړ ه االالالالوک ر، 
ور الاله مسالال راو ، و ګرزولالالیه نالاله داچالالی د تعالالب   او 
ځالالالالالالالالالورونی لدالالالالالالالالال،ره  الالالالالالالالالي پ الالالالالالالالال ارړ ه ددغالالالالالالالالاله ځم الالالالالالالالالي د 
آب،دولواوخدالالالالالالال  رو  الالالالالالاله د تالالالالالالال،دک مسالالالالالالالول تونه یالالالالالالالی 
ورپالاله غالال، ه رالالړ  دا پالاله اصالال  رالالی انسالال،ن  الاله  االالری  
او درنالالالالالالالالال،و  د  ه حیالالالالالالالالالو داچالالالالالالالالالی دده م الالالالالالالالال،م خالالالالالالالالالویی 
  رپر الالالالالالالالتو  الالالالالالالال  او الالالالالالالالت رالالالالالالالالړ ه لاالالالالالالالاله چالالالالالالالالی فرمالالالالالالالال،یی:

  ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇے  ۓ   ۓ  ڭ  چ

ۆ   ۆ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 ٠٠ُ-٠١ُاألعراف:ُ چۉ  ې     ې

په   ین سره مو  ،  و  ه په ځمااله رال  د  او
 د اوسالالالالالال  و  ماالالالالالالالین دررالالالالالالالړه او ځماالالالالالاله مالالالالالالالو د ،سالالالالالالالو

اوسییو و او نو یی  ه ییابر  اا ییار او ګرییاه ر و ا وهیی   
نالالالو د الالالرر   ، الالال و رالالالارروون ی  ،سالالالته او پالالاله   الالالین 

 الالاهی  رالالړ  او ب ال، مالو پاله ديالر سالره مالو  ، ال و خلال 
پر الالتو  الاله  رالال   اوصالالورک سالالره وګرزولالالیه ب الال، مالالو

  ه ت  ه ورړه....؛ووی  چی دغه آدم
د انسالالالالال،ن پالالالالاله اونالالالالالال ر  نو الالالالالت خالالالالالالو  مالالالالال اد  چالالالالالالی 
وروسالالالالالالالته د د رل زرالالالالالالالونوه  یرو نالالالالالالالواو یالالالالالالالی الریونالالالالالالاله 
 انسالالالالالالال،ن بیر الالالالالالاله خدالالالالالالال  معتالالالالالالالود  الالالالالالاله راوګالالالالالالالرز ه االالالالالالالوک 

 ی ارالالالالالوت، ،ک او  یرو نالالالالالو پریالالالالالږد  او خدالالالالال  را لالالالالالون
اون له سره پي  رړ ه چی هللا تع،لی د خد  بنال ه 
پالالالالالالالاله دغالالالالالالالاله رالالالالالالالال،ر ديالالالالالالالالر خو الالالالالالالالی  ه داد  د نو الالالالالالالالته 

 خوځ ته ابت ،ر او       معنو  ا خ.
 :پالالالالاله  الالالالالوه متالالالالال،رد حالالالالال  ې رالالالالالی چالالالالالی امالالالالال،م بخالالالالال،ر  

روا ت رړ ه دا  و راغهی د 
)هللُافرحُبتوبةُعبدهُالمومنُمنُ جطلُ طزلُفطبُا  ُ

امطهُوشطرايهُفو طعُدويهُمهلکه ُمعُ احله ُعليهاُطع
 اسطططططهُفنطططططامُ ومطططططه ُفاسطططططتيق ُورطططططدذهب ُ احلطططططهُ  ُ
ُفطلبهطططاُحتطططالُاذاُاشطططتدعليهُالحطططروالعط ُاوُماشطططاء

اهلل ُرالُا جعُالالُمکا الُالذيُ ن ُفيهُفا امُحتالُ
ليمططططططو  ُامططططططو ...ُفو ططططططعُ اسططططططهُعلططططططالُسططططططاعده

شططططرابه ُُفاسطططتيقت ُفططططاذاُ احلططططهُعنطططدهُعليهططططاُ ادهُو
البخا ي منُهذاُبراحلته(فاهللُاشدُفرحابتوبهُالمومنُ

 

دبنالال ه څ الاله د  الالویی قتلولالالو پالالاله  رحالال  او
رنګالالالالالاله  ا ه  الالالالالالو ق  الالالالالال و متالالالالالال،رد حالالالالالال  ې دا

)يططططططططططاابنُآدم ُا طططططططططط ُ ران الالالالالالالالالال  رالالالالالالالالالالوی  .
مطططططاد وتنالُو جطططططوتنالُ فطططططر ُلططططط ُعلطططططالُ

دمُيططططوُآنُمنطططط ُولابططططالال ُيططططاُابططططنُما ططططا
بلغ ُذ وب ُعنانُالسماءُثمُاسطتغفرتنالُ

دمُلطوايتتنالُآ فر ُل ُولُابالال ُياُابنُ
بقططراهُال  ُخطايططاُثططمُيقتنططالُلت ططر،ُ

 الترمذیُ(ةبالُشيألتيت ُبقرابهاُمغفُر
ا  د آدم اوالده: رالالالاله  یالالالالر   الالالاله  

 ،نالالاله وغالالالوا   چالالالی ګن، ونالالاله در الالاله وی الالال  
و ولالالالالالالالر  نالالالالالالالو زه بالالالالالالاله االالالالالالالولی او ام الالالالالالال  د  الالالالالالالل

هللا تعالال،لی د خدالال  ګنههالال،ر مالالوم  بنالال ه 
پالالاله  و،الالاله رولالالالو ب،نالالال   د الالالر خو الالالی    ر  الالاله 

  نالالالاله زیالالالال،ک خوچالالالال ،لی   چالالالالی پالالالاله  الالالالوره ړ سالالالال
  الال،ره او ن،معلومالالاله او واون الالی ځالالال،  رالالی پ، الالاله 
ی وه ورسره  الي د سالبر راحلاله چالی ور،،نال   
 ال  خالوا ه او او،اله بال،ررړ  و  مودالالوده و ه 

نی او دار لالاله رتلالاله سالالرری د  او خالالو دسالالتوم،
ب الالالالالال ه یالالالالالال وه رلالالالالالاله چالالالالالالی لالالالالالاله خو،الالالالالاله ب  اریالالالالالال وه 
ګالالالور  چالالالی د سالالالبر راحلالالاله یالالالی سالالالره لالالاله اولالالالو 
رالالالالال ،نو وررالالالالالاله ده او پخدلالالالالالاله مخالالالالالاله  لهالالالالالالیه نالالالالالالو 
 ديالالالالره  الالالالالي ول الالالالالو   الالالالالر څالالالالالو ګرمالالالالالی او  نالالالالال   او
 ،نور   ل بونه    ستوم،نه رالړ ه لاله ځ،ناله 
سالالره ووایالالی: بیر الاله   الاله ځالال،   الاله ورځالال  چالالی 

و   وم او، ال، ب ال  ږ   رڅالو  رال  خالووه زه پ
 م،لتالالالالالاله مړرالالالالالال  ... نالالالالالالو خدالالالالالال  سالالالالالالریی پخدالالالالالال  
زنګوم ب،ن   ری د  اودمر  انتظال،ر ب، ال وه 
 الالالو ن،څ،پالالاله راو   یالالال وه ګالالالور  چالالالی مررتالالالهه 
راحلالالالالهه  الالالال  لالالالاله خالالالالو و او او،الالالالو سالالالالره پالالالاله سالالالالر 
پالالورې وال ه ده. نالالوهللا تعهالالی پخدالال   لورالال،ن 
او  الالال،لی مر  الالالت سالالالره د خدالالال  بنالالال ه پالالاله  و،الالاله 

سالالړ  چالالژ خدلالاله وررالاله زاد او ویسالالتلو د  الاله 
راحلالالالالالالالاله  الالالالالالالال  بیر الالالالالالالاله ومون لالالالالالالالاله او څالالالالالالالالومره بالالالالالالالاله 
خوچالالالالالالالال ،له رالالالالالالالالو  و ه  ر  الالالالالالالاله نالالالالالالالاله زیالالالالالالالالال،ک 

د اونالالالالالالالالالالالالالالال      الالالالالالالالالالالالالالال  اوپ الالالالالالالالالالالالالالالی  خوچالالالالالالالالالالالالالالال ،لی  .
خوځ الالالت او نو الالالالت دانالالال   چالالالالی  الالاله او،الالالال  
سالالالره ګالالال ه ن الالال   ملونالالاله او،الالال  ا مالالال،ک سالالالره 

ځاالالالالاله ختطالالالالالې او  الالالالال  نالالالالاله سالالالالالره  خلالالالالال  یالالالالال و
ګالالالال  ږ ه او لالالالالږ مالالالالردار ديالالالالر حالالالالمک لالالالاله منځالالالاله 

دې مب الالالالوم سالالالالره رالالالالو ه     الالالال  پالالالال و  ه نالالالالو 
چالالالالالالی لالالالالالاله سالالالالالالره نالالالالالالو  م  الالالالالالت اومع الالالالالالوک ت یالالالالالالر 
 راولالالالالالیه نالالالالالاله داچالالالالالالی لالالالالالاله بالالالالال  نالالالالالاله  الالالالالالي بالالالالالال  ررړ .
    الالالالال  او نو الالالالالت داد  چالالالالالی انسالالالالال،ن خدالالالالال  
نبالالالالالالالالس پالالالالالالالال،د او نالالالالالالالالو  رالالالالالالالالړ ه د خدالالالالالالالال  اونالالالالالالالال  
 الالال،ر  پالالاله نالالالو  مع الالالوک رالالالر ی  ورالالال،  رالالال  
 نظالالالالال   او لالالالالاله خدالالالالالال  رو سالالالالالره خدلالالالالاله ا یاالالالالالاله 

خدلالو او مقه  رپخوا  ه اوپ ال،و   رالړ ه پ
ا مالالالالالالالالالالالالالال،لور  ت یرراولالالالالالالالالالالالالالالیه پالالالالالالالالالالالالالاله  تالالالالالالالالالالالالالال،دا و او 

 معالالالال،مم وری زیالالالال،دک او ن ا و الالالاله مخالالالاله او
 ه ر،رړ  او دغاله مسالنونه د ال، خدال   ب  و

)ُ دا مالالی ورد او د اونالال  سالالر مشالال  وګالالرزو :
اللهططمُا طط ُ بططبُلُالططهُالا طط  ُخلقتنططبُوا ططاُ
عبد،ُوا طاعلبُعهطد،ُووعطد،ُمااسطتطع  ُ
ُاعوذب ُمنُشرماصنع  ُابوءُلط ُبنعمتط 

علططططططططططب ُوابططططططططططوءُبطططططططططططذ ببُفططططططططططا فرلب ُفا طططططططططططهُ
 البخا یا  (ُُليغفرالذ وهُال
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هفایی   علم مرتبه رعایت مراتب علما: -1
دارد و علما درجاتی، لذا بر طالب علفم  
الزم است که مراتب، منزلت و جایگفاه  

 علما را رعایت نماید.

گوید: موضوع شگفتی  می :ابن عقیل
ن اوه شفنیدم ایف  یکه از این جاهالنِ نو

است که می گویند: امام احمفد فقیفه   
نبوده بلكه محفدث اسفت. ایفن ادعفا     
غایت جهل و نادانی است، چون امفام  
 احمد اختیاراتی دارد کفه آنهفا را بفر   
احادیث بنا نموده کفه بیشفترین ایفن    

 «72»دانند. افراد آن را نمی
ذهبففی در تعلیففق نظففر ابففن عقیففل  

کفنم آنهفا گمفان     گوید: تصور مفی  می
ه امام احمفد تنهفا محفدث    کنند ک می

است، به خدا سوگند کفه در فقفه بفه    
مرتبففه لیففث، مالففك، شففافعی و....   

رسد. اما جاهل جایگفاه خفودش را    می
شناسد و چگونه جایگاه دیگران را  نمی

 «71»بشناسد.
از جمله مراعات جایگاه و مرتبه علما، 
مراعات تخصص آنهاست؛ طوری یكفی  
یفا  از فنون علم بفر عفالم غلبفه دارد    

بیشتر مورد توجه اوسفت، ایشفان در   
همففان فففن از اعتبففاری برخففوردار   

 باشد که در قول غیر او نیست. می
گوید: تو در  شافعی برای امام احمد می

حدیث داناتر از من هسفتی، هرگفاه از   
نظر تو حدیثی صحیح باشد برای مفن  

 «73»بگو تا به آن عمل کنم.
و از جمله رعایت مرتبه و جایگاه علما سن 
سال ایشان است، هرچه سن و سال عفالم  

، به تناسب دبیشتر باشد و زمان بر او بگذر
 شود. آن علم و تجاربش افزوده می

و از مراعات جایگاه علما رعایفت جایگفاه   
امام و عالمی است که مردم عصر و شهر او 
به علمش اعتراف دارنفد و مفردم او را بفه    

 ند.پذیر شان می عنوان مرجع و مفتی
عایت جایگاه علما عمل کردن به نظفر  از ر

برخی طالبان علم خوردسالی که بفا نظفر   
علمای کبار تعارض داشته باشد، نیسفت. و  

چنان از رعایت مرتبه و جایگفاه علمفا   مه
این نیست که حقوق برخی افراد کم سن و 
سالی که علم اندکی دارند، حفظ گردد و از 

 علمای کبار آنگونه حفظ نگردد.
بفدون   ویی علما برحذرر باشذید:  ج از عیب -5

شك که بدگویی علما از صفات اهل بدعت 
و گمراهان است، زیرا در اصفل بفدگویی و   
انتقاد از دین و دعوتی است که علما حامل 

ند. همچنان مراد کسانی که سل  امت ا آن
و علمایی را که به نیكفی آنهفا را پیفروی    
کردند، مورد طعن، بدگویی و انتقفاد قفرار   

 نیز همین است. دهند می
گوید: هرگاه کسی را دیدی که  ابوزرعه می

را بفه کمفی و    یكی از اصفحاب پیفامبر  
کند، بدان که ایشان زندیق  کاستی یاد می

 «93»است.
گویفد: هرگفاه شخصفی را     امام احمد مفی 

دیدی که از حمادبن سلمه بفدگویی و  
کند، او را در اسفالمش   چینی می سخن

مه در بفن سفل   متهم کنید، چون حماد
 «95»برابر مبتدعین شدید بود.
گوید: حق عاقل  عبداهلل بن مبار  می

این است که بفه سفه کف  تفوهین و     
احترامی نكنفد: علمفا، سفالطین و     بی

اخوان. زیرا کسی که به علمفا تفوهین   
دهد. کسی  کند آخرتش را از دست می

که به سالطین توهین کند دنیفایش را  
ران سازد و کسی که بفه بفراد    تباه می

تففوهین کنففد مففروتش را از بففین    
 «97»برد. می

ای برادر! از استهزا به علمفا و تفوهین   
ایشان برحذر باش، از غیبت آنها ترس 
داشته باش که غیبت آنهفا بزرگتفر از   

 غیبت دیگران است.
گویفد: بفرادرم!    ابن عساکر مفی 

بدان که گوشت علمفا زهرآلفود   
است و عادت خفدای متعفال در   

 هفا معلفوم  هتك پرده حرمت آن
، زیففرا بففدگویی آنهففا در اسففت

مسایلی کفه ایشفان از آن بفری    
هسففتند، امففری عظففیم اسففت، 
دست تجاوزِ افتفرا و باطفل بفر    
اعراض آنهفا عفاقبتی وخفیم و    

 «99»دشوار در قبال دارد.
زنهار علمذا را بذه خطذا نسذبت      -6

چون علما بشر هستند و  ندهید:
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کنند. در اتهام علما و  خطا و اشتباه می
 دو لغزشگاه وجود دارد: خطا
اتهام آنها به خطا درست نباشد؛  ذ الف

کردن شتاب و  به سبب اینكه در تهمت
عجله شده یا به حالت علمفا آگفاهی و   

 علم نداشته است.
ای نفدارد   شخصی که از علم بهفره  ب ذ 

به خطای عالم حكم کند، در این حالت 
اتهام عالم به خطا و اشتباه را بر جهل و 

 بتنی ساخته است.ناآگاهی م
خطا و اشتباه علما را جز علمای همانند 

شناسد، گاهی امور با یكفدیگر   آنها نمی
ای مخطی  خلط شده و عالمی در مسئله

در  حالی کفه آنگونفه    ،شود دانسته می
 باشد. نمی
بر علمفا گمفان    طلب عرر برای علما: -7

نیففك و  جسففتجوی عففذر الزم اسففت. 
ای  هگوید: بفر کلمف   می عمربن خطاب

شفود   که از دهان بفرادرت بیفرون مفی   
توانی بفه   گمان بد نكن در حالی که می

 «94»آن محمل خیر دریابی.
گوید: هرگاه چیزی  محمدبن سیرین می

از برادرت برایت رسید؛ عذری بفرایش  
وجو کن، اگر عذری نیافتی، بگو:  جست

 «91»داشت. شاید عذری می
گوید: هرگاه مردی ثقفه و   می :سبكی
بفه ایمفان و اسفتقامت باشفد،     معروف 

شایسته نیست که سخنش به غیر آنچه 
عادت اوست، حمل شود، بلكه تاویفل و  
حسن ظفن واجبفی کفه شایسفته او و     

 «96»باشد. امثال اوست، الزم می
 رجوع به آرای علما بویژه در هنگام فتنه:-8

ها امور با همدیگر  در هنگام وقوع فتنه
گمراهفی  ها به  ها و عقل آمیزند، فهم می

روند، در چنین حفالتی بفرای    می
مففردم رجففوع بففه آرای علمففا و 

کردن به فتاوای آنها واجفب   عمل
 فرماید: است. خداوند متعال می

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  چ

ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ٣٨النساء:ُ چں  ںڻ
و چون به ایشان خبری که مایفه  
آن  آرامش یا نگرانی است برسد،

سازند، حال آنكه اگفر   را فاش می
آن را به پیامبر و اولواالمر عرضه 

داشتند، آنگاه اهل استنباط ایشان،  می
ُ.بردند [ آن پی می مصلحت به]

شذود،   در مورد هرکسی حرف زده مذی  -1
هیچ کسی در این امفت   تَثبُّت الزم است:

وجود نفدارد مگفر اینكفه در مفورد او     
قفی او را  شفود، خل  چیزهایی گفته مفی 

راسففت  پندارنففد و بففه راه بففزرگ مففی
کنند  دانند و گروهی او را تحقیر می می

 شمارند. و خطاکار می
گویفد: هفیچ امفام     ذهبی در السیر می

کاملی در راه خیر وجفود نفدارد مگفر    
مردمفففانی از ناآگاهفففان، جفففاهالن و 

کاران مسلمان او را ذم و نكوهش  بدعت
ی هفا  کنند. و هیچ رئیسی در گفروه  می

مگر مردمانی به کمفك او   ،گمراه نیست
شفففتابند و از او بفففه دففففاع   مفففی
 « 92»پردازند. می

گوید: بفرای سفالمت از    امام شافعی می
تهمت مردم راهی نیست، نگاه کفن در  
جایی که خیر و صالح تو وجفود دارد از  

  «91»آن پیروی کن.
تثبت دلیل تقویت خوف مرد از خفدای  

 متعال است.
علمفا از   معصوم نیسذتند:  علما از خطا -12

اشففتباه و خطففا معصففوم نبففوده بلكففه 
شان اند   شان نسبت به فضایل اشتباه

تردیففد علمففا   و نففاچیز اسففت، بففی 
 های این امت اند. بهترین

گویفد:  قبفل از بعثفت     ابن تیمیه مفی 
، علمای هفر امفت بفدترین و    پیامبر

شریرترین مردم آن بود، مگر مسفلمان  
آنهاسفت.   شفان بهتفرین   ها که علمای

چون علما خلیفه پیامبر در میان امفت  
کفه   های پیفامبر  او و احیاگران سنت

هرگفاه چنفین    «93»باشند. مرده اند، می
آنهفا    است واجب است که اشتباه اند 

 واب بسیار آنها بخشیده شود.ثدر برابر 
گوید: هفیچ عفالم،    سعیدبن مسیب می

شری  و صاحب فضیلتی وجود نفدارد  
و وجود دارد، اما کسفی  مگر عیبی در ا

که فضیلتش بیشتر از کاسفتی و نقفص   
اوسففت، فضففیلت او نقصففش را از بففین 

 «43»برد. می
گویفد: سفنت و اهفل آن را     ذهبی مفی 

دوست داریم و عالم را به خاطر اتباع و 
اش دوسففت داریففم. و  صفففات حمیففده

دوست نداریم کسانی را که با یك تاویل 
کننفد ولفی    پسندیده بدعت گذاری می

 «45»هاست. عبرت به کثرت  نیكی
علمفا از   یقنیاً های علما: زنهار از لغزش -11

 ها معصوم نیستند. اشتباه و لغزش
 فرماید: می پیامبر

ُراْلَخط ططططططططططططططططططائِيَنُُ» ُكططططططططططططططططططلاُبَنِططططططططططططططططططالُآَدَمَُخط اء  َوَخيطْ
  «47»«التط و ابُونَُ

هر فرزند آدم خطا کار اسفت و بهتفرین   
 ت.کنندگان اس  خطا کاران، توبه
گوید: صدیقین، شهدا و  شیخ االسالم می

صالحین معصوم نیستند، البته ایفن امفر   
در گناهانی است که محقق هستند. امفا  

واب ثف ند؛ گفاهی بفه   دهرگاه اجتهاد کر
کننفد. اگفر    رسند و گاهی اشتباه می می

واب نایل شفدند دو  ثاجتهاد کردند و به 
پاداش دارند، اگر اجتهاد کردند و به خطا 

، یك پفاداش بفرای اجتهادشفان    رفتند
 «49»شود. شان بخشوده می دارند و اشتباه

چه روشی در برابر لغزش عالم در پیش گرفتذه  
 شود؟
به لغزش او اعتماد نشفود و بفه آن    اول:

عمل  صورت نگیرد، زیرا خالف شفریعت  
 خدای متعال آمده است.

گوید: اعتماد به لغزش عفالم   شاطبی می
بفه آن از  درست نیست، همچنان عمفل  

روی تقلید صحیح نیست؛ زیرا لغزش آن 
برخالف شرع واقفع شفده و بفه همفین     

شود. اگفر قابفل    جهت لغزش شمرده می
داشت و  اعتماد بود چنین جایگاهی نمی

بففه صففاحب آن لغففزش نسففبت داده   
 «44»شد. نمی

گوید: کسی که بفه نفوادر    می :اوزاعی
علما عمل کند، از اسالم خفارج  نظریات 

 «41»شود. می
در موردعففالمی کففه لغففزش کففرده  دوم:

است، حكمی عادالنه باید کرد، به تقصیر 
و کوتاهی منسفوب نگفردد، بفه خفاطر     

ش او شنیع پنداشته نشود و به سبب زلغ
یك لغزش بقیه اقوال و آرایفش مفردود   

 نشود.
گوید: شفخص بزرگفواری    می :ابن قیم

که در اسالم قدم نیكفو و آثفار حسفنه    
ن اشفتباه و لغزشفی   دارد، گاهی از ایشا

زنفد کفه در ایفن مفورد معفذور       سر می
شود، بلكه به خاطر اجتهادش  دانسته می
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 ُ«0١»«َأْجَراِن َوِإَذاَحَكَمُفَاْجتَطَهَدثُم َُأْخطَأَُفَطَلُهَُأْجرُ 

د کرد اگر حاکمی حكم کرد، در آن اجتها
و به ثواب رسید، دو اجر دارد. و اگر حكم 
کرد و اجتهاد کرد، سپ  خطا کرد یفك  

 اجر دارد.
گوید: مذهب اهل سنت این  ابن تیمیه می

است که بر مجتهد گناهی نیست هرچند 
 «15»خطا کند. 

اختالف در میان علما امفری مقفدور    ذ ب
بوده و تجاوز از آن ممكفن نیسفت: ابفن    

لما با همفدیگر منفاظره   گوید: ع تیمیه می
بففر مبنففای مشففاوره و مناصففحه انجففام  

دادند، گاهی در یك مسفئله علمفی و    می
عملی با بقای الفت، عصمت و اخوت دینی 

کردند. آری، کسی که با کتاب  اختالف می
مستبین و سنت مسفتفیض و یفا اجمفاع    
سل  امت مخالفت کند، معذور پنداشفته  

جه می مواشود و با معامله اهل بدعت  نمی
 «17».شود
اختالف علمای مجتهدین در احكفام   ج ذ 

 یااسباب معتبر دارد و برخاسفته از هفو  
 ، تعمد و امثال آنها نیست.نف 
اصلی که اختالف بفه آن رجعفت داده    دذ

شود و به وسیله آن حق از باطل شناخته 
شود، عبارت از کتفاب، سفنت و اجمفاع    
سل  صالح امت است. این اصفل مبنفای   

گیرد که اجتهاد در آنچفه   رار میاین امر ق
و الثبوت ثابت شده  لطةبه دلیل قطعی الدال

 نیست. بحثباشد، قابل 
هفیچ کسفی معصفوم     بعد از پیامبر هذ

نیست و قفول امفام مالفك در ایفن امفر      
 کتفاب  مشهور است که ذهبفی آن را در 

 «19»السیر روایت کرده است.
بر طالب علفم الزم   ترک اعتراض علما: -11

رای و نظر خودش را در برابر رای  است که
و نظر علمای بزرگوار در منصه اتهام قرار 
دهد و قبل از توثیق و تثبت رای خویش، 

 به اعتراض مبادرت نورزد.
ابن حجر در شرح احادیث صلح حدیبیفه  

صحابه به بنفود صفلح   از و اعتراض برخی 
گوید: برای تابع سزوار نیست کفه بفه    می

شود،  آشكار میمجرد آنچه در یك حالت 
بر متبوع اعتراض کند، بلكه تسلیم پیشه 
بفه   کند، چون متبوع باکثرت تجربه غالباً

 «14»باشد. عاقبت امور داناتر می
خطر اعتفراض بفه علمفا زمفانی بفزرگ      

کننفده   شفود کفه قصفد اعتفراض     می
جویی و ناقض نشفان دادن علمفا    عیب

باشد. مقصود به تر  اعتراض بر علمفا  
لی و اجتهاد یا بفدون  در موضوع احتما

 تثبت  و تبین است.
گفاهی علمفا    اعتماد داشتن به علما: -15

برخی امور را به سبب اینكه به عواقب 
کنند و یفا بفه    و انجام امور آن نگاه می

خاطر رعایت مصالح و مفاسفد، تفر    
کشتن عبفداهلل   نمایند. آیا پیامبر می

بن ابی بفن سفلول را جفز بفه خفاطر      
  نكففردآ آیففا مراعففات مفاسففد تففر

از سفاختن خانفه کعبفه بفر      پیامبر
اساس قواعد ابراهیم جز به خاطر ترس 

ای در میان قوم  اینكه این عملش فتنه
نومسلمانش ایجاد نكند، امتناع نكردآ 
بایففد علمففا را مففورد وثففوق و اعتمففاد 
دانست و باید دانست که از هیچ عمفل  

کنند مگر به خفاطر   خیری امتناع نمی
بزرگتر دیگری یا به خاطر امید به خیر 

 ترس از وقوع شر بزرگتری.
 مآخر:

ُ ردهُاس .۱۱/۱۲۱ُذهببُآنُ اُد ُالسير:ُ-27 ُذ ر
ُهمانُمصد ُسابق.ُ-2٣
۱/۱۲۳ُاعالمُالمورعين:ُ-29
۱/۱۱ُالصابهُلبنُحجر:ُ-٨١
ُ ردهُاس .۷/۰۳۱ُذهببُد ُالسير:ُ-٨٠  ذ ر
ُ ردهُاس .۱۷/۲۳۱ُذهببُد ُالسير:ُ-٨2 ُذ ر
۲۲ُالکذهُالمفتری:صُُتبيينُ-٨٨
۰/۲۱۱ُتفسيرُابنُ ثير:ُ-٨3
۷۷ُالصبها ب:ُصُ-٨0
9٨ُراعدةُالجرحُوُالتعديلُللسبكال ُصُُ-٨6
ُ ردهُاس .۱۰/۱۰۰ُذهببُد ُالسير:ُُ-٨7 ُذ ر
۲۷۷ُ-۲۷۲البيهقبُفبُآداهُال افعب:ُصُُ-٨٣
۱۲ُو۱۱ُ فعُالمالم ُصُُ-39
۲/۰۲ُابنُعبدالبرُفبُالجامع:-4١
۲۱/۰۴ُالسير:ُ-3٠
(ُوُحسططنهُاللبططا ال2ُ/٠32١ُسططننُابططنُماجططهُ)ُ-32

ُ(2٨3٠فالُالم كاةُبررم)
۱۳/۴۷ُالفتاوی:ُ-3٨
۰/۱۷۱ُالموافقا :ُ-43
۷/۱۲۳ُالذهببُفبُالسير:ُ-40
۱/۲۷۳ُاعالمُالمورعين:ُ-36
۲/۱۳۱ُابنُعبدالبرُفبُالجامع:ُ-47
۱۱/۷۲ُالسير:ُ-4٣
۱/۱۱۱ُميزانُالعتدال:ُ-49
(7٨02ُ) متفطططقُعليطططه  واهُالبخطططا يُبطططررمُ-0١

ُ(٠7٠6) ومسلمُبررم
۱۷/۱۲۱ُالفتاوی:ُ-0٠
۲۰/۱۷۲ُالفتاوی:ُ-52
۲/۷۱ُالسير:ُُ-5٨
۳/۱۳۲ُالفتح:ُ-03

 
 

ماجور است، پیروی او در امری کفه در  
آن لغزیده جایز نیست، همانگونه که از 

های  بردن مكانت و جایگاه او در دل بین
  «46»مسلمانان نیز جایز نیست.

اگر لغزش عالم طوری باشد که بر مردم 
 ثری نداشته باشد، پوشاندن آن شفرعاً ا

واجب اسفت تفا شفاید از آن رجفوع و     
 برگشت نماید.

سطح در مورد یکذدیگر   سخن علمای هم -12
سفطح و   سخن علمای هفم  روایت نشود:

هففم عصففر در برابففر یكففدیگر پشففت 
سرگذاشته شده و مفورد توجفه قفرار    
نگیرد، زیرا در این گونه سفخنان آنهفا   

بیت وجفود  و عصف نفف   ی اهفو  غالباً
 داشته باشد. می

گویفد: علفم علمفا را     ابن عبفاس مفی  
آنهففا را در مففورد   بشففنوید، و سففخنان

 «42»یكدیگرشان تصدیق نكنید.
گوید: هرگاه آشكار گردد کفه   ذهبی می

سخنان علمفا در مفورد یكدیگرشفان    
و تعصب است، التفات و  ابرخاسته از هو

توجهی به آن نشود، طومفارش درهفم   
 «41»روایت نگردد.پیچیده شود و 

گوید: بفه سفخنان    همچنان ذهبی می 
سطح در مورد یكدیگرشفان   علمای هم

التفات نشود، بویژه زمفانی کفه برایفت    
معلوم شود که آن سخنان برخاسفته از  
عداوت، یا مفذهب و یفا حسفد باشفد.      

یابفد   هیچ کسی از این حالت نجات نمی
 «43»جز کسی که خداوند او را نگهدارد.

 ان علما در برابر یکدیگر:اسباب سخن
وجود رقابت در منطقه یا در تخصص  -5

 علمی
 خشم شدید -7
 اختالف مذهبی -9
 وجود کینه و خصومت -4

امففا مففدح و سففتایش علمففا بففرای    
یكدیگرشان فراوان اسفت کفه دال بفر    

هرچنفد در   ،عدالت و انصاف آنهاسفت 
 برخی مسایل اختالف کرده باشند.

باره علمذای  عدالت در حکم کردن در  -13
مورد قواعفدی وجفود    دراین مجتهدین:

 دارد؛ از جمله:
مجتهد ماجور اسفت: در حفدیث    ذ الف

  آمده است:

ِإَذاَحَكطططططططَمُالَحطططططططاِكُمُفَاْجتَطَهطططططططَدثُم َُأَصطططططططاَهُفَطلَطططططططُهُ»ُ
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 سمیتر (1)

است که در آن  کیارمدو  دسناا شامل 
ها، الیحفه وظفای ، مقفرره هفا،     روش 

هفای اجرایفی    سیاستطرزالعمل ها و 
 ،یرسم اداره هایدر اداره وجود دارند. 

قوانین  طبق کتبیبه طور  اداریروابط 
رسفانیده  کارکنان  اطالع و مقرره ها به

 ،یرسمریغهای  ادارهدر  یول .شود یم
کارکنان  به یبه طور شفاه اداریروابط 
  .دگرد یم ابالغ

 تخصص (2)

 فعالیت کار و ازهندا چه تااداره  که این
بفففر  گانهاجد ظای و بهرا  دخوهفففای 

، مففورد دهکر تقسیماسففاس تخصففص 
 . دتوجه قرار می گیر

 معیار شتندا (3)

 کاراز  یربسیا کهگفته میشود یردمو به
 هماهنگ و نیكسا شرو به مشابه هففای

 .دشو می منجاامطابق معیار 
 راتختیاا تبامر سلسله (1)

از  یك هرباید مشخص باشد که 
خود را  یرکا ارشگزکه  به ادفرا

 هر لوکنتر حیطهمی دهنفد و  
 .چه پیمانه است انمدیراز  یك
 دنبو ( متمرکز5)

 ی از سلسففلهحوبففه آن سففط 
گفتففه کففه قففدرت  اراتیففاخت
 که یهنگام. دارد یریگ میتصم
 بففزرگ توسففط میماتصفف اکثففر

گرفتففه  مففدیریت ارشففد اداره

اجراآت کارکنان تفأثیر مفی    برو  دارند
  گذارند. 

 تیژی هااسترا اف وهدا (1)

هفای رقفابتی    هشیودر مقوله هفدف،   
 متمایزاداره هففا  سایرآن را از  کهاداره 

. استراتیژی دشو می مشخص می کند،
 به کهاسفت   عملی برنامه یكاز  ترعبا

فعالیت و  منابع تخصیصموجب آن نحوه 
 نیلو در راه  محیط با بطهدر راهای اداره 

 می شود. تعیین هایش فهد به
ها و استراتیژی مشخص کننفده   فهد 

ایست که اداره  بطهرایت ها و دامنه فعال
ی قباو ر ، شفرکاء نمشتریا، نکنارکابا 

 خود دارد.
 فرهنگ(5)

ای  مجموعهدهنده  ننشافرهنگ اداره 
 تفاهمو  ، هنجارهففاهاورباهففا،  ارزشاز 
در آن  نکنارکا مدیران و کهیی است ها

 د. ندار  مشتربا هم بینش و وجوه 

و  یرساختا هففایبُعد بایففد افففزود کففه
بفرای  ند. ا بستهاو یكدیگر هب ییامحتو

مثففال بزرگففی اداره نففوع تكنففالو ی و 
اداره  تا مفی شفوند   باعث ارپایدمحیط 
 ،سففمیتر نظراز  که یدآ دجووای بففه 
 ارقر یفی باال سطحدر  تمرکزو  تخصص

 .باشد شتهدا
   اداریساختار انواع 

نففوعی از یففك واحففد اجتمففاعی   اداره
متشكل از افراد است که برای دسفتیابی  

نظفر از سفوی مفدیریت     مورداهداف به 

. نامنفد  یمتمرکفز مف  را ادارۀ شود، آن 
 نییها به سطوح پفا  یریگ میتصم وقتی
آن را اداره غیفر  واگذار گفردد،   ادارهتر 

 متمرکز می نامند.

 یشخص ی( نسبت ها7)

 در اداره مختل  ظای و یابر که شخصفی 
 نسبت محاسبهمی شود، بفرای   امستخدا

 تقسیم نکنارکا همه این نوع شخصی وی،
 گردد.  می نکنارکل کا ادتعد بر

 دنبویی  ( حرفه8)

 زشموو آ تحصففیالت رسففمی  سطح به
 یكدر  گرا. دشو می گفته نکنارکاهای 
بفففه اسفففاس مسفففلك  نکنارکا اداره

وظیفففه  گرفتن یارب اسففتخدام شففده و
هفای آموزشفی    دورهمجبور باشند تفا  

بلندمدت و جدیفد را طفی کننفد، مفی     
 گویند که اداره حرفه یی است.  

  ییابعاد محتوادوم: 

است  اداره هویت تمام معرف این متغییر
   : استشامل عناصر ذیل که 
 ازهندا (1)

بر شففاخص انففدازه یففا بزرگففی اداره را 
نهفا  و واحدهای آ نکنارکا ادتعد حسب
 می کنند.  مشخص

 یژلواتکن (2)

شامل چگونگی ابزار و وسفایلی اسفت    
   که در اداره به کار گرفته می شود.

 محیط (3)

در املی گفته می شود که به ویژه عوبه 
 دجوو اداره و یا گفاهی در داخفل   رجخا
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دارای  اداره. هفر  گفردد می  رهبری ارشد
کفه روابفط    استساختار مدیریتی خاص 

نقش آنان را بفرای انجفام    کنان وبین کار
 . تعری  می کند، وظای 
سفالم   سازماندهیمدیریت و که اداره ای 
کانال خوبتری داشته، هماهنگی  می شود،

ونفه  اجراآتفی آن بفه گ   وهای ارتبفاطی  
 بهتری تعمیم و تأمین می گردد.

که در آن چارچوبی است  اداریساختار 
و  ولیت هاومسحیطه  ات،اختیار ،وظای 

صففالحیت هففای کارکنففان و تبففادل   
اطالعات میان سطوح مختل  سلسفله  

  .تعیین می شودمراتب 
به اهفداف و  تا حد زیادی  اداریساختار 
سفاختار   بستگی دارد. ادارهژی یاسترات
گزارش دهی به طور روشن دایره  اداری
 کففرده و را تعیففینات اختیففار سففطحو 

سفالم را در اداره تنظفیم و بفه    ارتبفاط  
و سفطح عرضفه    جریفان کفار  مؤثریت 

 خدمات می افزاید.  
باید به طور محتاطانه و با دقفت  مدیران 

در نظر بگیرند که چگونه مفی خواهنفد   
ماندهی اداره را مففدیریت و سففازیففك 
ل عمده که در این امفر  چهار عامکنند. 

 عبارتند از:کمك کننده اند، 
 ادارهاندازه  .5
 ماهیت کسب و کار .7
  ژی  یاهداف و استرات .9
 اداره.محیط  .4

در ادامه مطلب، چهار دسته ساختار های 
مشتر  و ، اداری) از دیدگاه سنتی، نوین

پیشنهادی( به طور جداگانه مورد مطالعه 
مقایسفه   قرار می گیرند تفا میفان آنهفا   

ری صورت گرفته، مزایای و نارسفایی  بهت
 های آنان بهتر در  و دریافت گردد.
 مزایای و نارسایی های  ساختار سنتی

ساختار سنتی کفه بفه صفورت هرمفی     
شكل طراحی مفی شفود بفه سفاختار     
ی یف سلسله مراتب یا سفاختار وظیففه   

به علفت  ساختار مشهور است. این نوع 
بسیاری از سادگی و سهولت کاربرد، در 

  .  می گیردمورد استفاده قرار  ها رهادا

ی، فقفط  ادارالیه های مختل  ساختار 
رابطففه رسففمی سلسففله مراتففب و    
تشكیالتی وجود دارد و نفوعی طبقفه   

به چشفم مفی    ادارهبندی اجتماعی در 
تعلفق   ،مختلف   سفطوح آید که افراد 

 .نمی داشته باشندهم  اطری بخا

 کمتر از تخصص و تجارب افراد استفاده . 1

اصففل  هدر سفاختار سفنتی مطففابق بف   
ی از یف مجموعفه   ،وحدت در مفدیریت 

یفك   در وظای  مشابه و مرتبط با هفم 
تخصففص موجففود بففوده کففه   واحففد

انفد. در   و محدود ثابت آن کارشناسان
 کارکنففانچنففین وضففعیتی جابجففایی 
ی دیگففر و متخصففص در بخففش هففا 

بفه   استفاده درسفت از تخصفص آنهفا   
 سهولت امكان پذیر نیست.

این وضع منجفر بفه   اوقات در بسیاری 
هففدر رفففتن منففابع، عففدم اسففتفاده  

و از توانمندی کارکنان مفاهر  اثربخش 
در  الیق و کارآمفد  افرادبیكاری پنهان 

 .می گردد اداره

 شدن دانش و مهارت واحدها  . محدود5

، ادارهن و کارکنفان  مدیران، کارشناسا
تنها در یك رشته خاص که مأموریت و 
وظیفه آنهاست تجربه و آگفاهی پیفدا   
می کننفد و از سفایر تخصفص هفا در     
واحدهای دیگر، بیگانه می مانند. ایفن  

ظرفیففت  انكشففافامففر، سففدی در راه 
ایجاد نموده  ادارهکارکنان و مدیران در 

پسفت  را برای ارتقا بفه  و آمادگی آنان 
 د. بخشالتر تضعی  می باهای 
 عدم انعطاف پریری. 6

مانند هر پدیده دیگری این موضوع نیفز  
 .مثبت و منفی اسفت ویژگی های  دارای
اینست که ارتباطات در آن قوتش، نقطه 

تا حدود زیادی به صورت شفاف، تعری  
 شده و قابل در  است.  

که چه کسی  و این مادونی  و ئرابطه ر
وده، ده بف به چه کسی پاسخگو و گزارش

مشخص اسفت. خطفوط عرضفی در آن    
نشان دهنده همكار بفودن و ارتباطفات   

در یفك   ،موجود اداریافقی پست های 
 .استسطح مدیریتی 

 چفون برخی از اصول عمومی مفدیریت  
، اصل تقسفیم کفار، اصفل    اوامروحدت 

وحففدت در مففدیریت و اصففل سلسففله 
 .مراتب در آن دیده می شود

 این سفاختار محفدودیت هفا و   در ضمن 
که به پفاره ای از   داردنارسایی هایی هم 
 .پرداخته می شود، بحثآن ها در ادامه 

 کارا نبودن ارتباطات کاری و تشکیالتی. 1

ساختار سنتی، بر اساس سلسله مراتفب  
در آن  اداری. ارتباطفات  می گرددایجاد 

کند، طوالنی و فاقفد دقفت الزم اسفت.    
مجاری ارتباطی در اغلب موارد، عمودی 

و امكان ارتباط افقفی اثفربخش در   بوده 
  آن ضعی  است. 

 گی واحدها نع در راه یکپارچ. ما2

در این ساختار، مستقل  اداریواحدهای 
نبوده و برای انجام هدف نهایی نیازمنفد  

کفه   می شود سببند. این امر ا یكدیگر
امكان هماهنگی و مفنظم سفاختن ایفن    

مشفكل شفده و در راه تحقفق     واحدها
 .شودمانع ایجاد  ،اداره اهداف
 گرایی و فرد محوری انحصار. 3

بفه عنفوان   در این نوع ساختار یك فرد 
در  انزیردسفت دیگفران منحیفث   و  آمر

می گیرند. در این روش از مقابل هم قرار 
که اففراد  با احترام متقابل  انسانیروابط 

کفار  در کنار هم  ادارهبرای تحقق اهداف 
 .دیده می شود یرنگکماثری  می کنند،

ینی نمودار، خود را یافراد در رده های پا
احسفاس مفی    ییجدا از رده هفای بفاال  

کنند. بین پست های تعریف  شفده در   

این نوع ساختار، انعطاف ناپذیر 
بوده و در مقابل تغییرات محیط 
به کندی واکنش نشان می دهد. 
در این شرایط و بدین ترتیفب،  

و رشفد   ادارهتوسعه همه جانبه 
هماهنگ با تحفوالت محیطفی   

 .دچار اشكال می شود
 خودشیفتگی . 7

جام وظفای   به علت تأکید بر ان
بفه تفدریج    ،تخصصی هر واحد
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می گردد. گرچه پفیش از ایفن   
چالش های ایفن مفودل کمتفر    
انعطاف پذیر ارایفه شفد، ولفی    

ا خود به همفراه  مزایایی را نیز ب
دارد که هنوز هم بسیاری اداره 
ها از ایفن مفودل پیفروی مفی     

 کنند. 
 سنتی یدل هاوم

های سفنتی کفه بفه طفور      اداره
رسففمی نقففش اعضففای خففود را 
مشففخص مففی کننففد، مطففابق  

بفه   جیدر برابفر نتفا  بهتر  ییپاسخ گو و
را ها بخش یك از دست آمده توسط هر 
سفاختار  ایفن   . دربه دنبال داشته باشد

و واحدها مطابق فراد بر حسب تخصص ا
 دسته، تولیداتو  ییایافبه مناطق جغر

می شوند. در نتیجفه منجفر بفه     یبند
 هر یفك از  به شتریب اراتیاخت یواگذار
 یو همفاهنگ  یسازگارشده و به بخش 

 اداری می افزاید.
 یسیساختار ماتر. 1

 ادارهدهد در  ینوع ساختار اجازه ماین 
نفه اسفتفاده   از ساختار قفدرت چندگا 

 شود. مزیت این ساختار پفالن گفذاری  
آنست، ولی تر  عیسر ییپاسخگو و بهتر
ها،  تیولوشخص نبودن نقش ها و مسم

سلسفله  در  اتو ابهام  یارتباطات ضع
 از معایب آنست.   اراتیاخت

تولیدات و  فهیبر حسب وظاین ساختار 
 نقطه قوتاداره تقسیم بندی می شود. 

در  ففه یوظاسفاس   بفه  یدسته بند در
متخصففص را  یسفت کفه گفروه هفا    نیا

از  عث استفاده بهتفر با و آوردهگردهم 
 می شود. اداره منابع

کارکنففان دو  یسففیدر سففاختار ماتر
 ففه یبخش وظ ریمد یكی :دارند مسوول
سفاختار  .  هوپفر  ریمفد  یگفر یو د یی
داشفته  سلسله مراتب دوگانه  یسیماتر

منحصر به فرد است کفه   و یك ساختار
 تیرا مشفروع  یو افق یجانب یکانال ها

 .بخشد یم
 یامكفان را بفرا   نیف ا یسیساختار ماتر

از  تفا آورد  یبزرگ فراهم مف  یها اداره
منفد  ه کوچفك بهفر   یها اداره یایمزا
 یرا از داشتن بخش هفا  رانیه و مدشد
 یهفا   هپفرو  یدوگانفه بفرا   یی فهیوظ

 .سازد یم ازین یمتعدد ب
در مقابل به علت خطوط ارتباط دوگانه، 

مشفكالت   ،اوقات ممكفن اسفت   یگاه
نوع ساختار بفه وجفود    نیدر ا یارتباط
 رانیو مفد  یاصفل  رانیمفد  نیو بف  دآی

 .شود جادیپرو ه ها تعارض ا
 ادامه دارد...

 

 

نوعی شیفتگی تخصصفی در واحفدها   
ایجاد می شود. این وضعیت باعث مفی  
شود که ارتباط و مشارکت بین واحدها 
سخت و مشكل گردیده و آن هفا را از  

 رد.داهمدیگر جدا نگه
این در حالی اسفت کفه بفرای تحقفق     

، همكفاری بلفوغ یافتفه و    ادارهاهداف 
ن واحفدهای مختلف ،   روابط نزدیك بی
 .ضروری است

 کاریضعف  . سرایت8

همكففاری  ادارهبففرای تحقففق اهففداف 
اگفر  . واحدها با یكدیگر ضروری اسفت 

و نسفبت بفه    واحدی ضعی  عمل کند
بازدهی آن توجه کافی نشفود، ممكفن   

 اثفر  ادارهاین نارسایی بر کفل  است که 
گذاشته و به دیگران سرایت سوء به جا 

 .نماید
   ها ولیتومس عدم پریرش. 1

هفم و اثفر    ابه علت وابستگی واحدها ب
واحد یكدیگر، هر اآنها ب اجراآت متقابل

می تواند عدم پیشرفت خود را در رابطه 
واحدهای دیگر توجیفه   اجراآتبا ضع  
از ری گییففن ترتیففب حسففابه ابفف. کنففد

برای مدیریت ارشد به سادگی مسووالن 
بوده و بخشی از ضع  عملكردها مقدور ن
تمرکزگرایی مدیریت ارشفد بفر مفی    به 

  گردد.
مدیران میفانی در بررسفی مشفكالت     

تا از کارکنفان   می کوشند، ادارهبزرگ 
در ادامفه   .دنواحد خود رفع اتهام نمای

این مبحث مودل های سفنتی بررسفی   

مقررات با ثبات بوده و در مقابل تغییفرات  
و خطففوط  وظففای کننففد.   مقاومففت مففی

ی هففای سففنت ادارهمناصففب و اقتففدار در 
که بسفیاری   یتعری  شده اند. به این معن

مطفابق  ار رفتارهای کاری قانونمند بوده و 
 مقرره ها و طرزالعمل ها صورت می گیرند.

، ارتباطات در آن کنفد ولی در عین حال 
. مجاری طوالنی و با خطا همراه می باشد

ارتباطی در اغلب موارد، عمودی بفوده و  
امكففان ارتبففاط افقففی اثففربخش در آن 

دنباله مطلفب را در بحفث   عی  است. ض
بعدی پی می گیفریم. سفاختار اداری از   
دیدگاه سنتی به چهفار دسفته تقسفیم    

 بندی می شود:
 . ساختار ساده1

بفه   یساختار ساده نقش محفور  كیدر 
 نیف ارشفد مفی باشفد.    ا یتریعهده مد
نفو   و کوچفك  یهفا  برای ادارهساختار 
با که  ییها . ادارهپاسخگو استتأسی  

طراحفی مفی شفوند،     اداریساختار  نیا
. نفد ا یرسفم ریو غ انعطاف پفذیر ساده، 

و سلسففله مراتففب  یویکارکنففان حمففا
 می باشد. محدودآن  یتیریمد
 . ساختار وظیفه یی2

مشابه در دسفته    یساختار وظا نیدر ا
 عمفومی؛ عنفوان   كیف تحفت  های کلی 
پفالن و   ی،مالاداری،  ،بشری مانند: منابع
ل وکنتر. شوند یم یدسته بندارتباطات 
هفر بخفش    یسفا ؤتوسط ر یو هماهنگ

 .دصورت می گیر
 کفار  می، تقسف یرفتفار  یازمعیاری سف  

 ،دسته بنفدی اجفراآت   ،یو افق یعمود
 نیا یها یژگیاز و رهیو غ یتمرکز عمود

 .است اختارنوع س
 . ساختار بخشی3

ی هفا  گرچفه بخفش  نوع ساختار  نیدر ا
منففابع بشففری و  ی،مففالپففالن، اداری، 

ات تحت نظر یفك مفدیر ارشفد    ارتباط
 یبخفش هفا دارا  است، اما هفر یفك از   

 نیز می باشند.   ینسب استقالل
 یی؛ایف توانفد مزا  ینوع سفاختار مف   نیا

بیشتر بر اجراآت وظیففوی  تمرکز  مانند:
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قانون اساسی کشور توسط لویه جرگه 
جفدی سفال    54قوس الی  77تاریخی 
( فصفل  57هفجری قمفری در)  5917
یب ( ماده به اتفاق آراء به تصفو 567و)

رسیده و توسط رئی  جمهفور وقفت   
توشیح و اعالم و الفی اکنفون مرعفی    

 االجراء می باشد.
میان آمفدن نظفام نفوین در     بعد از به

 کشور، افغانستان بفه سفوی صفلح و   
اسفتحكام پایفه هفای     امنیت، ثبات و

 وحدت اسالمی وملی توأم با اعمفار و 
در  بازسازی مجدد به پیش مفی رود و 

م واستوار بر می این راه گام های محك
در تحقق بخشیدن این آرمان  دارد، و

 واال ایجاب به یك سلسفله قفوانین و  
ضوابط می نماید کفه تفأمین کننفده    

جامعه  روابط  فی ما بین ملت، دولت و
از سوی دیگر در رففع   جهانی باشد. و
امرار حیات صلح آمیز در  نیازمندی و

تففرویج  بففرادری و فضففای اخففوت و
اساسات اسالمی که با  وفقدموکراسی 

 دولت و حالل قضایای مربوط به ملت و
 جامعه بین المللی است توصل نمود.

روی این ملحوظ قانون اساسی کشفور  
توسط یك عده از دانشفمندان آگفاه،   

نخبه گفان   مسلكی با تجربه و و خبیر
رأس آنففان در دلسففوز کشففور کففه  

دانشمند فاضل و متخصص علوم قرآن 
 شهرانی  قرار محترم پوهاند نعمت اهلل
 تحقیففق و داشففت، بعففد از بحففث و 

پژوهش همه جانبه تدوین یافت و بعد 
بففازنگری توسففط عففده یففی از     از

سران ل شمو  قانون دانان به دانشمندان و
 أییفد رهبران جهادی وعلمفای دینفی ت   و

اساسفی در زیفر سفایه     قانونگردید، این 
با در نظر داشت قوانین بین  قانون اسالم و

اسفالمی ایفن سفر     منافع ملی و المللی و
این قانون نظر به  زمین به تصویب رسید و

 قوانین اساسی سائر کشورهای اسفالمی از 
ویژه گی های خاص برخفوردار   امتیازات و

ل ففردی، اجتمفاعی،   یاعم از مسفا  ،است
ل یتمام مسا اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و

 موضوعات مربوط به امرار حیات بشر. و
قفانون   قذانون اساسذی:   نخست اسالمی بودن

 کتفاب اهلل و  اساسی کشور که بر گرفته از
سنت رسول اهلل با در نظرداشفت احكفام   

قوانین بین المللی با داشفتن یفك    فقهی 
دو  شصت و ویكصد مقدمه، دوازده فصل و

که در اسالمی  ماده می باشد، تدوین یافته
شفبه   بودن این قانون هیچ گونفه شفك و  

 ادۀ اول، دوم ووجود ندارد، چنفان کفه مف   
این حقیقت می داللت بر  سوم آن صراحتاً

 :کند
افغانستان، دولفت جمهفوری    " مادۀ اول:

غیر قابل تجزیفه   اسالمی، مستقل، واحد و
 ."می باشد
دین دولت جمهوری اسفالمی   " مادۀ دوم:
 ."، دین مقدس اسالم استافغانستان
در افغانستان هیچ قانون نمی  " :مادۀ سوم

احكففام دیففن  معتقفدات و  توانفد مخففال  
 ."باشد مقدس اسالم

مادۀ اول قانون اساسی مبتنی بر اسفالمی  
سیستم دولتی کشفور   بودن دولت، نظام و

یم یما مفی گفو   می باشد، زیرا هنگامی که

 جمهفوری  دولت –نام دولت افغانستان
 یناست، ایفن بفد   -نستانافغا اسالمی

معنی است که دولت افغانسفتان یفك   
مفدار   تمفام دار و  ه ودولت اسالمی بود
غیفر   ادارات دولتفی و  نظام حكومتی و

اساسفات  ، احكام و دولتی مطابق قانون
 است. مقدس اسالم صورت گرفته ندی

اما مشكل اساسی ما عدم تطبیق و یفا  
عدم تطبیق یكسان بودن ایفن قفانون   

مفردان در ایفن    بوده که بایست دولت
راستا بدون هیچ گونه هراس و دلهفره  

بدارنففد بخصففوص   سففعی مبففذول 
کمیسیون محتفرم نظفارت بفر طبیفق     

با مانعین قانون اساسی شایان است که 
از  کسانی که قانون گریفز هسفتند و   و

برخورد اصفولی   قانون فرار می نمایند،
، زیفرا در عفدم تطبیفق قفانون     نماید

 اساسففی شففیرازۀ سیسففتم نظففام و  
این قفانون   حكومتداری برهم خورده و

ترقفی   فت وعدم پیشر باعثشكنی ها 
 می گردد. کشورو تعالی 

اما اگر ما و شما متحدانه دسفت  
دست همه داده و هر کدام  به ه ب

اندازه توان و قدرت در تطبیفق  
این قانون پر محتفوا و بفا ارزش   
تالش نموده و اول از خود، فامیل 
و ما حول خفود شفروع کفرده و    

تشففویق و ترغیففب را دیگففران 
ن تطبیق ای ینماییم تا در راستا

قانون همكفاری نماینفد، بفدون    
فففالح و  کشففور بسففویاغففراق 

 نظففام ورسففتگاری و ایجففاد  
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 دار سالم بر می گردد.حكومت
 –وقتی می گوئیم نام دولت افغانستان 

 این ،است افغانستان اسالمی جمهوری
رساند که دیگر تمام  نظام می  ما برای

الحادی با جمیفع   کفری و ،های وضعی
نظففام از اعففم  ،اقسففامش انففواع و

ماتریالسفتی   سوسیالستی، کمونستی،
ر انظمفه هفای غیفر    یدر مجموع سا و

اسالمی چه شرقی باشد چه غربفی را  
مخاطفب را متوجفه مفی     نفی کرده و

سازد که دولت افغانستان یك دولفت  
قفانونی بفوده کفه     اسالمی، اصفولی و 

 ارزش هفای واالی اسفالم و   مبتنی بفر 
اساسففات دیففن  شففریعت محمففدی و

 انسان ساز اسالم می باشد. فرخنده و
یم نام دولت یوقتی که می گوهمچنان 
 اسفالمی  جمهفوری  دولفت افغانستان 
 ذهففن در فففوراً ،اسففتافغانسففتان 

بفا   انسان با ضمیر، مؤمن، متعهفد و هر
بصیرت این موضوع خطور می نماینفد  
که افغانسفتان یفك کشفور اسفالمی     

، حكومت اسفالمی بفوده   دارای نظام و
متشفكل   سه قوه از امنظدولت و  طبعاً

  می باشد.
 قوهبه عباره دیگر دولت متشکل از سه نیرو و 

قفوه   مقننه، قوه قضائیه و :که عبارتند از
کفه هلل الحمفد در    می باشفد.  اجرائیه

رآس هر سه این قفوه هفای متفذکره    
ی کفه  متعهفد  افراد مفؤمن، متفدین و  
بفاز سفازی    شباروز در صدد عمران و

بفذول  معنوی کشفور سفعی م   مادی و
 د.نداشته، قرار دار

عباره دیگر حکومت دارای سه عنصر مذی  ه ب

جنگ  و جنگ های افغان انگلی ، و طی
های تحمیلی طوالنی چه در زمان لشكر 

انگلفی ، چفه در    جنگ افغان و کشی و
وقت تجاوز بی شفرمانه قفوای متجفاوز    

برابفر  جماهیر شوروی سفابق و چفه در   
 تجاوز بی شرمانه تروریزم جهانی حفظ و
 برای همه گان به  اثبات رسفانیده انفد و  

مفردی   راد در این راه از خود شفهامت و 
 ه از اسففالم ورهمففوا نشففان داده انففد و

مال  اسالمیت خویش ولو به قیمت سر و
 می کنند. ، دفاع کرده وهم بوده باشد

دوم سرزمین، افغانستان یك سفرزمین  
در ایفن کشفور خداونفد     بوده واسالمی 
 الیففزال بففیش از یكهففزار و  قففدوس و

چهارصد سال عبادت شده، وجب وجب 
خا  این سر زمین با ریختانفدن قطفره   

شفهیدان راه   خون پا  مجاهدان و یها
 نگهبانی شفده و  آزادی حفاظت و حق و

 هنوز هم این راه ادامه دارد.
چوپ،  مردم سنگ وعام به اصطالح  بناءً
 و بیابان ایفن مفرز   حرا، دشت وص کوه و

به جفز از اسفالم در    بوم مسلمان بوده و
قفانونی   این سرزمین دیگر هیچ نظفام و 
 هفد نخوا حكومت کفرده نمفی توانفد و   

 .توانست
کارمندان این دولفت   : حكمرانان وسوم

 فیصله های محاکم ما در پرتومسلمان و 
مطفابق   سفنت رسفول اهلل و   کتاب اهلل و

 ت می گیرد، بناءًصور شریعت محمدی
ملت مسلمان، دولفت اسفالمی، رئفی     

 متففدین و شففخص مسففلمان و جمهففور
قضفایی   متعهد، مسؤوالن امور عفدلی و 

قففانون اساسففی انففد و  مسففلمانهمففه 
، پ  می باشد حدیث برگرفته از قرآن و
 حكمفرمفا و  اسفالم   ،در این سر زمفین 
الفی یفوم قیامفت حفاکم      حاکم بفوده و 
 خواهد بود.
م قانون اساسی کشور آمفده  ۀ دودر ماد
دین دولت جمهفوری اسفالمی     ": است

. "، دین مقدس اسفالم اسفت  افغانستان
جهانی، دارای  اسالم دینی است عالمی و

ی که در هر مقطع تاریخ ضوابط قوانین و
در عملفی   قابل تطبیق وتنفیفذ بفوده و  

شمول در العالم  نمودن این نظام کامل و
بفرادری   بین افراد جامعه فضای اخوت و

بفی   کفه سفرانجام تمفام    به میان آمده 
 عدالتی های فردی، اجتماعی، سیاسی و

 .را نفی می کنداقتصادی 
دۀ سوم قانون اساسی کشور آمده در ما
در افغانستان هفیچ قفانون نمفی     " :که

تواند مخال  معتقفدات واحكفام دیفن    
 ".باشد اسالم مقدس
! نا گفته پیفدا اسفت کفه در برابفر     بلی
، در دانش نور، در برابر علم و وایی نروش

نظفامی کفه    حقپرسفتی و  برابر حفق و 
تمفام نیازمنفدی هفای عفالم      یجوابگو

قففانونی  بشففریت باشففد، هففیچ نظففام و
ایستاده گی کرده نمی تواند، هیچ خ  

خاشاکی در برابفر امفواج دریفای پفر      و
مقاومففت را ایسفتادگی و  تالطفم تفوان   

 ندارد .
دیففن اصففول  در برابففر اساسففات و آیففا

 ،مقدس اسالم که این قانون الهی اسفت 
قانونی ساخته  آیا می تواند کدام نظام و

 ندآ!می تواایستاده گی  دست بشر
این حقیقتی است  نه وو هرگز  الجرم نه

 انكار ناپذیر، زیرا اسالم قفانون الهفی و  
بفاالی  همیشفه  است که ارشادات نبوی 

 برتر بفوده و  غالب تمام ادیان و نظام ها 
، چنانچفه حفدیث پیفامبر    باشفد و می 

 سیدنا محمفد مصفطفی   گرامی اسالم
}ُالسطالمُيعلطوُولُ: ایفن مدعاسفت   ردال ب

غالفب اسفت    اسالم عزیفز و  يعلطبُعليطهُ{
 هرگز مغلوب نمی گردد.

اسففالم عزیففز دارای احكففام، قواعففد،  
می باشد که نظیفر آن   یقوانین فرامین و

در هیچ یكی از قفوانین دنیفا در ابعفاد    
: زنفده گفانی از قبیفل    زیست ومختل  

، اقتصفففاد، و حكومتففداری  سیاسففت 
فرهنفففگ، آداب معاشفففرت ففففردی  

 .به مشاهده نمی رسد واجتماعی و ...
افزون بر آن قوانین ساخته دست بشفر  
 از جمله قوانین مطرح در دنیفا امفروز و  
قرون قبلی با کوتفاهی هفایی کفه دارد    

ا احكام و قوانین اسالم هرگز نمی تواند ب
برابری کنفد، هكفذا قانونگفذاران     عزیز

قوانین غیفر اسفالمی هرگفاهی کفه در     
استدالل قفرار بگیرنفد    حلقه صحبت و

خود به خود اعتراف می کنند که اسالم 
نفع را به  جانب احتیاط و ،تمام موارددر 

عنصر اول مفردم و ملفت،    باشد:
عنصففر  عنصفر دوم سفرزمین و  
. کارمنففدان سففوم حكمرانففان و

ملففت افغانسففتان هلل  مففردم و
از زمان خالفت حضفرت  الحمد 
بدینسففو بففه دیففن   عثمففان

و مقدس اسالم مشفرف شفده،   
ان پیرو این دین فرخنده و انسف 

 می باشند.اسالم ساز 
بفوم اسفالمیت    و مردم این مرز
جهفاد مقفدس در   خود را طفی  

 برابر قشون سرخ شوروی سابق
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درج  ...روش هماهنگی، تطبیق عدالت و
کفه در آن سفخنرانان    سطور شده بفود 

هریك به نوبه خفود پیرامفون موضفوع    
ت قفانون در  بر حاکمیف  صحبت نموده و

 افغانستان تاکید کردند.
 -آن وقفت  –رومانو پرودی نخست وزیر

ایتالیا که کشورش نقش رهبری کننفده  
ظیم مساعدت های بین المللی بفرای  نت

قضائی افغانسفتان   تقویت نظام عدلی و
را برعهده داشت بفا اسفتقبال گفرم از    

هفای مختلف     هیآت عالی رتبه کشفور 
ر هماهنفگ  تاکید کرد که ایتالیا به خاط

ساختن مساعدت های بفین المللفی در   
موثر ساختن نظام عدلی  جهت تقویت و

هفای   قضایی افغانستان تمفام تفالش   و
 .ممكنه را به عمل خواهد آورد

کفه در آن زمفان   همچنان بانكی مفون  
را سرمنشی سازمان ملل متحفد  تصدی 

از جمله سخنرانان دیگفر   بعهده داشت
ران  بففود در خففالل صففحبت آن کنففف

بی عدالتی  شب ظلمت و ": ایشان گفت
در افغانستان به پایان خود نزدیك مفی  

انون در شود اکنون عصفر حاکمیفت قف   
 .افغانستان فرا رسیده است

پ  از البالی گفتار فوق به خوبی درمی 
یابیم که در ساختار قانون اساسی کشور 
و مشكلی نداریم، بلكه مشكل اساسفی  

عفدم  و یفا در  ما در عدم تطبیق عمده 
 آن است. تطبیق یكسان 

ایجاب می نماید که هر کدام مفا در   بناءً
عوض اعتراض نمودن بر قانون اساسفی  
کشور در صدد تطبیق آن سعی به خرج 

یفك نظفام    زیر چتفر  دهیم تا باشد در

مفاحول آن مفدنظر گرفتفه     ویت انسان
چیزی که بیشفتر از همفه قابفل     است و

ضفرورت  انسان به آن اشد  دقت است و
می باشفد  عدالت اجتماعی تأمین دارد، 

که اسالم عزیز نسبت به همه و همه بفر  
در  بنفففاءًیفففد و ترکیفففز دارد. تأیآن 

افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخال  
معتقدات واحكام دیفن مقفدس اسفالم    

 باشد.
هفدهم قانون اساسفی کشفور   در مادۀ 
دولت برای ارتقای معارف  ": آمده است

، انكشاف تعلمیات دینی، در همه سطوح
 بهبود وضع مساجد، مفدارس و  تنظیم و
دینففی تففدابیر الزم اتخففاذ مففی مراکففز 
 ".نماید

این ماده داللت به اهتمام دولت در رابط 
بازسفازی مجفدد    و سفی  ، تأبا اعمفار 

امفاکن   مساجد، مدارس، مراکز دینفی و 
تعلم طلبه علفم   وضع تعلیم و متبرکه و

المی بفودن  دارد که خود نمایفانگر اسف  
 قانون اساسی افغانستان می باشد.

در مادۀ هجدهم قانون اساسی کشفور   و
ویم کشفور  تقف  ایمبفد  ": آمده اسفت 

اسفتوار   مبراساس هجرت پیامبر اکفر 
جمعففه  آن روزهففای اسففت، افففزون بففر

در  ".رخصتی عمومی اعالن شده اسفت 
حالی که در بسا کشور های اسفالمی در  

مانان عوض روز جمعه که روز عید مسفل 
یكشنبه  خوانده شده است؛ روز شنبه و

 است. گردیدهرخصتی اعالن 
پفنجم قفانون اساسفی     در مادۀ سفی و 

اتبفاع افغانسفتان    "کشور آمده است: 
حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی 

، یا معنوی مطفابق بفه احكفام قفانون     و
سففی  نماینففد. اتبففاع أجمعیففت هففا ت

م افغانستان حق دارند مطابق بفه احكفا  
قانون، احزاب سیاسی تشفكیل دهنفد،   

اساسنامه  مشروط براین که : مرامنامه و
احكام دین مقدس اسالم  ضحزب، مناق

ج این قانون رارزش های مند نصوص و و
 اساسی نباشد.

 این ماده قانون اساسفی کشفور کفامالً   
واضح مفی سفازد کفه در ایفن      روشن و

کشور اسالمی هفیچ کسفی حفق آن را    
 احكام دین مبین اسالم ندارد که مخال  

ارزش هفای   مخال  نصوص شرعی و و
یا سفازمانی را تآسفی     دینی حزب و

 نمایند، زیرا اسالم دین جهانی اسفت و 
 مسفلمان و  افغانستان ملفت مفؤمن و  

حكومففت افغانسففتان یففك حكومففت 
اسفالم جوابگفوی    اسالمی می باشد و

تمام نیازمندی های عالم بشریت بوده 
سی در این سر و می باشد، پ  هیچ ک

زمین به جز از طریق اسالم به سفاحل  
 .راه نمی یابد رستگاری  فالح و
قانون اساسی کشور یفك قفانون    بناءً

تمفام   اسالمی بفوده و  کامل و جامع و
روشفنایی   مواد مندرجه  آن در پرتو و

سفنت رسفول اهلل تفدوین     کتاب اهلل و
. لهذا در تدوین این قانونی یاقته است 

كفه  ونمفا نشفده، بل  مشكلی مهمفی ر 
 .مشكل در عدم تطبیق آن رونماست

که میبایسفت همفه مفا در تطبیفق و     
ی تمفام اففراد جامعفه    اجرای آن بفاال 
 .کوشان باشیم

مشفكل  باید اعتفراف نمفود کفه    ! بلی
ما در عدم تطبیق ایفن قفانون   اساسی 

 و تدوین نه در ساختار اساسی بوده؛ و
 .آن
همرفته قانون دانان، ملل متحد و  روی

جوامع بین المللی با تدویر بسا محافل 
و مجال  و سیمینارها و کنفران  هفا  
حمایت و پشتیبانی خویش را از جامع 
بودن این قانون و حاکمیفت قفانون در   
کفه  افغانستان  اعالم داشتند، طفوری  

ارند که در سال های قبفل   ه یاد دهمه ب
دولت ایتالیا طفی کنففران  عمفومی    

نففران   تحت عنوان جلسه عمومی ک
 بففین المللففی از حاکمیففت قففانون در 
افغانستان حمایت خود را اعالم نمفود  

به ابتكار دولفت  که  کنفران  متذکره 
 ریاست مشتر  افغانسفتان و  ایتالیا و
سازمان ملل متحد با اشفترا    ایتالیا و

 شفش کشفور و   هیآت هفای بیسفت و  
به میزبفانی   سازمان های بین المللی و
روم برگزار شفده  کشور ایتالیا در شهر 

هدف آن نشست کمك به بهبود  بود و
 مؤثریت هرچه بیشتر نظام عفدلی و  و

افغانسففتان در مففورد رونففد   یقضففای
تطبیق قفانون اساسفی،    قانونگذاری و

عاری از تمام بفی عفدالتی    کامالً
اجتمففاعی امففرار  هففای فففردی و
 .حیات نمائیم
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 مه دا الالالال ي  الالالالو  ،پېریالالالال،ک  الالالال، د اسالالالالتوګني سالالالال

څالاله دي چالالو سالالمون  الال  زمالالو  د اونالال  لدالال،ره یالال  

حالالالالالالال ه ا یالالالالالالال  د  او خرایالالالالالالالي  الالالالالالال  زمالالالالالالالو  د اونالالالالالالال  

خرایالالي ده. انسالالال،ن د خدالال   ،پېریالالال،ک پالاله   لالالاله 

دينالاليه مهالالو او وي بالالوي مسالال ول تونه لالالري چالالو 

    په الن ي دوک د :    بص  

د دې   الالواد  

اک پالالالالالالالالالالاله اوسالالالالالالالالالالالې ون ي د مسالالالالالالالالالالاللم،ن او   الالالالالالالالالالالواد و 

ح ې مس ول ت لري چو خد   ،پېریال،ک پال،د 

سالالالالو ره وسالالالال،تي او مځاالالالاله  الالالال  آبالالالال،ده رالالالالړي  هللا 

 پ،د ویهو دي:

 چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋچ

دلتالالاله پالالال،روالی  الالال،د رالالالو  د ه پالالال،روالی  الالال،م 

لیه د رالالالال،لو پالالالال،روالیه د رالالالالور د ه د بالالالال ن پالالالال،روا

پالال،روالیه د رالالواژ پالال،روالیه د څالالړد پالال،روالی او 

د  ،ر او و   پال،روالیه دا اولاله   اله څاله دي 

 چو اسمم    خو وي. 

ِإنَّ هللَا » ویهالالالالالالالالالالالالالالالو دي: دار نګالالالالالالالالالالالالالالاله پې م الالالالالالالالالالالالالالالر

َ َم،َک 
ْ
 «2».«َدِميٌ  ُيِا ُّ اه

هللا پال،د  ،یسالته د  او  ،یسالالت  

     خوښ د .
ولالالالالاله د :  الالالالو اخت الالالالال،ري د    ،یسالالالالت دوه د

لاالالاله  ،یسالالالته رالالال،لی او  ،یسالالالته رالالالور لالالاله ځالالال،ن 

رالالالوک. بالالال  غیالالالر اخت الالال،ري د   لاالالاله د انسالالال،ن د 

رنګ  اتالي  الام. انسال،ن پاله غیالر اخت ال،ري یال ي 

نالالاله د  م لالالالال   ځاالالالاله   الالاله  الالالال   الالالالر ود پور الالالاله 

دغالالالو رالالالر و قوانطنالالالو  الالاله پالالاله رتالالالو  «٨»ُخ الالالره ده.

لاله انسالال،نه چالالو روماله  الالام مطلو،الاله دهه   الاله 

ي  الالالام ده چالالالو پالالال،روالی او نظ،فالالالت  الالال  اخت الالال،ر 

دغالالاله نتالالالوي اح،د الالالې رالالالری  م مالالاله برخالالاله ده. 

 الالالچي چالالالو پالالالال،روالی او  الالالام د هللا پالالال،د خالالالالوښ 

رالالالال  نشالالالالته چالالالالالو پالالالال،د  الالالال،رونهه پالالالالال،د دي. نالالالالو 

څړرونالالاله او پالالال،ري رالالالواژ  الالال  د هللا خو الالال ي دي 

او د انسالالالال،ن،نو  الالالال   الالالال  دا غو الالالالیي چالالالالو مځاالالالاله 

 ودانه رړي  په دې ا ه خ ا  پ،د ویهو دي:

ۇئ   ۆئ      ۇئەئ  وئ  وئ  ەئچ

ىئ  ی  ی    ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

حب      جبی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

6٠هود:ُ چخب  مب  ىب
 

ثمود الالالالالال،نو  الالالالالاله مالالالالالالي د دو  ورور  

ص،هح ولېږ .   ه ور ه ووی : اې زم، قومالهه 

د هللا بنالالال ګي رالالالووه  ،سالالالو ه د هللا پر الالاله بالالالال  د 

بنالالالال ګۍ و  څالالالالود نشالالالالته. خالالالال ا  پالالالال،د  ،سالالالالو د 

څ الاله پ الال ا رالالړي  ،سالالت او  ،سالالو  الال  پالاله  مځ الالي

 مالال ې مځاالاله رالالي ودانالالوون ي ګرځالالولو  ،سالالت. 

نالالالالالالو د هللا څ الالالالالاله بخ الالالالالاله وغالالالالالالوا وه ب الالالالالال، ده  الالالالالاله 

 زمالالالالالالالالالالالال، رو نالالالالالالالالالالالال دې د الالالالالالالالالالالال، 
 
 و،الالالالالالالالالالالاله ورالالالالالالالالالالالالړو     نالالالالالالالالالالالال،

 قتلوون ی د . 

په دغه آيت ر  دا  صریح ده چو هللا پال،د 

لالالالاله انسالالالال،ن،نو نالالالاله غالالالالوا ي چالالالالو مځاالالالاله ودانالالالاله او 

دانولالالالالالالو هللا آبالالالالالال،ده رالالالالالالړي. د مځ الالالالالالي پالالالالالاله سالالالالالالمه و 

پالالال،د د بنالالال ه څ الالاله را الالال ي رېالالالږيه پالالاله ورانولالالالو 

  الالالالالالالالال  ن،رادالالالالالالالالاله رېالالالالالالالالالږي خالالالالالالالالال ا  پالالالالالالالالال،د ویهالالالالالالالالالو دي:

وئ    وئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئچ

ۈئ  ېئ    ۈئۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ

حئ   مئ    جئىئ  ی  ی  ی  ی   ىئېئ   ېئ  ىئ

 ٧٧القصص:  چىئ  يئ  جب

پاله   اله څاله رال  آخالرک وغالوا ه چالو  

ه هللا پالالالالالال،د دررالالالالالالړيه لالالالالالاله دن الالالالالال، خدلالالالالالاله برخالالالالالاله مالالالالالال

 ېالالالالالالالروهه چالالالالالالالو هللا څرنګالالالالالالاله  الالالالالالاله درسالالالالالالالره رالالالالالالالړي 

 م ښالال ي  الاله رالالوه او پالاله مځاالاله رالالي فسالال،د مالاله 

رالالالالالالوه  یالالالالالال  رالالالالالالاه چالالالالالالو هللا فسالالالالالال،د رالالالالالالوون ي نالالالالالاله 

 
٢٢٢البقرة: 

  

 الالال   یالالال  رالالالاه هللا تعالالال،لی 

 و،الالالالاله رالالالالالوون ي خو الالالالالوي او  الالالالال  ځالالالالال،ن 

پالالالالالالالالالال،د سالالالالالالالالالال، ون ي خو الالالالالالالالالالوي او اطنهالالالالالالالالالال،ر 

 ور،،ن ي روي. 

دلتالالالالالاله پالالالالالاله دغالالالالالاله آ الالالالالالت رالالالالالالي هللا پالالالالالال،د 

ه خلالالالالال  سالالالالالت، هو دي چالالالالالو ځ،نونالالالالاله   الالالالال

پالال،د سالالال،تي. پالالال،روالی  الال،م د ه  الالال  لالالاله 

ګنالالال،ه څ الالالاله پالالال،روالی ران الالالال، ي او  الالالال  د 

راړ  الالالالالالالالالالالالالال، څ الالالالالالالالالالالالالاله پالالالالالالالالالالالالالال،روالی ران الالالالالالالالالالالالالال، ي. 

الطاُهططططوُ َُشططططْطُرُ:ُ»ویهالالالالو دي پې م الالالالر
يَمانُِ ُ«٠».«اْْلِ

 پ،روالی د ا م،ن برخه ده. 
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 خو وي. 

دلتالالالالاله دا پالالالالاله صالالالالالراحت ویالالالالال  رالالالالالوي دي چالالالالالو 

مبسالالالالالالال   اوران رالالالالالالال،ران  د هللا تعالالالالالالال،لی نالالالالالالاله دي 

 خوښ. 

 د من،ف الالالالالالالالالالالال،نو پالالالالالالالالالالالاله   لالالالالالالالالالالالاله هللا پالالالالالالالالالالالال،د ویهالالالالالالالالالالالالو:
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ

ڑ   ڑ  ک    ژڈ  ڈ  ژ

٢٠٢البقرة:  چک
 

چالالو رلالاله الالاله م لسالاله  پالالر رالال، وال   

یالالال ي پالالاله مځاالالاله رالالالي رو الالال  رالالالوي د دې لدالالال،ره 

چالالالو فسالالال،د اورانالالالی  پالالاله رالالال  ورالالالړيه فصالالاللونه او 

 نسلونه  ت،ه رړي او هللا فس،د نه خو وي. 

دلتاله  الال  قالالرآن رالالری  پاله صالالراحت ویهالالو چالالو 

 فس،د او ورانی د هللا نه دي خوښ.

و  رخالاله او خطرنالال،د فسالال،د   الاله څالاله دي چالال

 واقالال   الال  بیر الاله خدلالاله انسالال،ن،نو  الاله ورګر الالو  

ی  ی        جئ  حئ    چهللا پالالالالالالالالالالالالالال،د ویهالالالالالالالالالالالالالالالو دي: 

مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  

 3٠الروم:ُ چىب   يب  جت  حت
پالالاله و الالاله او دریالالال،و رالالال  د خلاالالالو د  

خدلالالالالو رړنالالالالو پالالالاله ودالالالاله فسالالالال،د څرګنالالالال  او غ،لالالالال  

ه څالالالاله ور رالالالالو   رڅالالالالو د  دو   الالالاله ځ نالالالالي   الالالال

وڅ الالالالالالالي چالالالالالالالو خدلالالالالالالاله  الالالالالالال   رسالالالالالالالره رالالالالالالالړي دي چالالالالالالالو 

 دو  له خدلو رړنو بیر ه راوګر و.ګون ي 

فسالال،د  الال،م د ه  الال  معنالالوي فسالال،دا ګنالال،ه  

او مالالالالالالال،دي وران رالالالالالالال،رل  الالالالالالاله رالالالالالالال،ملېږي  لاالالالالالالاله د 

 ېالالالالر رالالالالو  آ الالالالت چالالالالو  الالالالال   ۵۰۲سالالالالورب الت الالالالرې: 

پخهی روي. د م،دي فس،د  وه څرګن ه بېلګاله 

د نال،و ه  د  ،پېری،ک راړ  ال، ده چالو د انسال،ن،نو 

رړنالالو پالاله ودالاله دا الال ي حالال،ک  الاله ورسالالېږي چالالو نالاله 

 الال   الالوا د  الالنبسا سالال، اخطسالالتلو  ق،بالال  وي او 

نالاله  الالال  الري رالالواژ د ګرځېالالال لو و   الال، لالالالري  آن 

 الالالالر دې چالالالالو پالالالالاله ځ نالالالالو وختونالالالالالو رالالالالي د انسالالالالال،ن،نو 

اون  له منځه و ي پاله ځال،نګړ دوک   اله  ن الي 

م،رالالالالالالالالالالوم،ن چالالالالالالالالالالو  الالالالالالالالالال،زه  الالالالالالالالالال  نالالالالالالالالالالړل  الالالالالالالالالاله سالالالالالالالالالالیرګي 

وار لالاله مخالاله د سالال، پرانطسالالیي ويه خالالو مشالالرانو 

 اخطستلو  وا ور ه خرابه رړې وي.

رالاله پالاله سالالمه  وګالاله ځېالالر رالالوه پالاله دغالاله دوک 

رړنالالو زمالالو  دلالالر خلالال  پالاله غیالالر مسالالت    دوک د 

نالالالورو انسالالال،ن،نو اونالالال  ختمالالالوي پالالاله دا الالال ي حالالال،ک 

 ر  چو زمونږ د   را ه ویهو دي:

پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 چڤٹ  ٹ  ڤ   ڤ
 ٢٢: المائدة

راله  ال، د رالالوم  ال، پالاله م ،بال  رالال  د  

قصالال،   الال، پالاله مځاالاله رالالي د فسالال،د پر الاله څالالود 

ووااهه ګویالال، چالالو االالوک انسالال،ن،ن  الال  وواک او رالاله 

 الال، د رالالوم  الالال، اونالال  خونالال ي رالالالړه ګویالال، چالالالو د 

 اولو انس،ن،نو اون     خون ي رړ. 

د دغالاله آ الالت  الال   د انسالال،ن اونالال  اغالالورني 

 ا م الالت  الالووک دي چالالو لالاله بالال ه مرغالاله مالالو  پالاله

انسال،ن،نو آن د خدلالو  دلرو  غیر رعوري دوک د

اونالالال   الالاله خطالالالر دالالالو وو.  او ځالالال،ن رورن الالالو غالالالړو 

دا په دا  ي ح،ک ري چو د   اد،زه نه راروي 

چالالالو پالالاله دا الالال ي ځالالال،  رالالالي بالالالولو ورالالالړو چالالالو خلالالال  

 لتالالاله دلالالالر  الالالګ را الالالګ لالالالري  الالال،  الالال  دو   الالاله زیالالال،ن 

َعْنَُأِبالُُهَريْطَرَة َُأن َُ ُسوَلُاهلِلَُصطل ىُاهللُُ رسېږي 
رَططاُلوا:َُوَمطططاُ«ُاتط ُقطططواُالل ع ططا َطْينُِ»َلْيططِهَُوَسططل َمُرَططاَل:ُعَُ

ال ططِذيُيَطَتَخل طىُِفططالُ»الل ع ا َطاِنُيَطاَُ ُسططوَلُاهلِلاُرَطاَل:ُ
ُ«3».«َطرِيِقُالن اِس َُأْوُِفالُِظلِِّهمُْ

 ن لالوي چالالو پې م الالر ابالالو ریره 

وویالالال : لالالاله   الالالو دوو رالالال ،نو دده ورالالالړو چالالالو پالالالالر 

لعنالالالالت  ي  الالالال  د خلاالالالالو لالالالاله لالالالالوري  رسالالالالره رالالالالوون

صالال ،به ررامالو وویال : دا دوه رالالوم . ویال  رېالږي 

وویالال : د   الاله  الال، رړنالاله  رالال ،ن دي؟ پې م الالر

او فعالالالالالالال  چالالالالالالالو د خلاالالالالالالالو پالالالالالالاله الره  الالالالالالال، پالالالالالالاله دا الالالالالالال ي 

سالالالال وري رالالالالي قضالالالال،( ح،دالالالالت ابالالالالولو  رالالالالوي چالالالالو 

  لته خل  ر ېني او راغون لږي.

رالالاله دغالالاله دوک نتالالالوي الر الالالوونو  الالاله وګالالالوروه 

عل مالالالالالال،ک  الالالالالال   واضالالالالالالح  الالالالالال ،ري چالالالالالالو د دغالالالالالالو ت

 الالالالال،م ولالالالالالس لالالالالاله زیالالالالال،ن او دالالالالالرره خونالالالالال ي رالالالالالوک 

 دي.

 د الالالال  دا درد  الالالال  رارالالالالوي چالالالالو پالالالالهد اسالالالالمم 

الره رالالي بالاله دالالرري یالال و نالاله پرخالالږدو او د خلاالالو 

لري روک د ا مال،ن  له الري زی،ن لرون ي ر ،ن

   ویهو دي: برخه ده  پې م ر

ُعوَنُُ» يَمطاُنُِبْضطع َُوَسطبطْ َأْوُِبْضطع َُوِسطتاوَنُُ-اْْلِ
ُاهلُل َُوَأْد َاَهططاُُشططْعبَُُ- ًة ُفَأَْفَضططُلَهاُرَطططْوُلَُلُِإلَططَهُِإل 

ِإَماطَطططُةُاأْلََذََُعططططِنُالط رِيططططِق َُواْلَحيَططططاُءُُشططططْعَبة ُِمططططَنُ
يَمانُِ ُ«0».«اْْلِ

ا مالال،ن  څالاله دپ،سالاله رالالدهته  الال، څالاله  

دپ،سالالاله اویالالال، څالالال،نهي د .  الالالر اولالالالو لالالالو ه څ،نګالالاله 

 الالالالالالالال  د  وح الالالالالالالال  رلمالالالالالالالاله ده او اط الالالالالالالاله څ،نګالالالالالالالاله  الالالالالالالال  

او ح الالال، ري یالالال و لالالاله الري ګو الالاله رالالالوک دي دالالالر 

    د ا م،ن  وه څ،نګه ده.

دغالاله نتالالوي حالالال  ې رالالری  مسالاللم،ن  الالاله دا 

درد وررالوي چالالو پاله الره رالالي دالرري  الالوري رالاله 

ب   ، غورځولو ويه  ال  باله  ال  د  

لالالالالالالالري رالالالالالالالالوي او دا رالالالالالالال،ر د ا مالالالالالالالال،ن  الالالالالالالالوه 

برخالاله بلالال  رېالالږي. د دې پالالر اس رالاله 

د  خدلالالالالالالالالالالالالالاله د خلاالالالالالالالالالالالالالالو پالالالالالالالالالالالالالاله الره رالالالالالالالالالالالالالالي 

و  ،پېریالالالالالالالال،ک  الالالالالالالال  خن ونالالالالالالالاله دالالالالالالالالو وي ا

ور الالاله خرابالالالويه نالالالو دا څرګنالالال ه خ الالالره 

ده چالالالالالالالالو دا رالالالالالالالال،ر د نومالالالالالالالالو ي چالالالالالالالال ف 

ا م،ن  ه زی،ن رسوي. دغه زیال،ن چالو 

څالالالومره پالالاله لالالالو ه ر الالاله ويه   الالالومره 

پالالالالاله لالالالالالالو ه ر الالالالالاله  الالالالالال  ا مالالالالالال،ن  الالالالالاله زیالالالالالال،ن 

رسالالالالالالالوي او دا الالالالالالال ي رالالالالالالال،ر د مسالالالالالالاللم،ن د 
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ر،ن سره   څ دوک سمون نه خوري. اسمم 

  الالالو بالالال  د خلاالالالو د راغود لالالال و پالالاله ځالالال،  رالالال  د 

بویالالاله رالالال ،ن د خو ولالالالو ادالالال،زه  الالال  نالالاله وررالالالوي 

چالو خلاالالو  اله ا  الالت رسالوي  لاالاله او هه پ الال،ز او 

َمطْنُُ»ویهالو دي:  دې  ه ور ه ر ،ن  پې م ر
َواْلُكطططططططر اَ ُفَططططططاَلُيَطْقطططططططَرَبن َُُأَكططططططَلُاْلَبَصطططططططَلَُوالثاططططططومَُ

ططاُيَطتَططَأذ َُِمْنططهُُ َُمْسططِجَد َا ُفَططِ ن ُاْلَماَلِئَكططَةُتَطتَططَأذ َُِمم 
ُُ«6».«بَطُنوُآَدمَُ

رالالالالالاله  الالالالالال، پ الالالالالال،زه او ه  الالالالالال، ګن نالالالالالاله  

وخو لالالهه   الاله دي زمالالو  مسالال    الاله نالاله نالال دې 

رېالالږي  ځاالاله مملاالاله لالاله   الاله رالال ،نو ځالالورخږي 

 چو انس،ن    له   ه څ ه ځورخږي.

د  ،نځالالالالالالاله لدالالالالالالال،ره دومالالالالالالال،ک  الالالالالالاله  للالالالالالالالو ب،نالالالالالالال ي 

اسمم دلر اطنه،ر رړ  د ه خو چالو رلاله څالود 

د دومالالال،ک  دا الال ي بالال  بویالاله رالال ،ن وخالالوري چالالو

 ،پېریالالالالال،ک بالالالالالال  بویالالالالالاله رالالالالالوي او خلالالالالالال  ځالالالالالالورويه 

اسالالالالالالمم دغالالالالالاله دوک چالالالالالال ف لالالالالالاله دوم، الالالالالاله منالالالالالالو 

رالالالالالوي سالالالالالره لالالالالاله دې چالالالالالو د دومالالالالال،ک  ،پېریالالالالال،ک 

و ورالالی د  او د خلاالالو ا ی الالي ورسالالره لالالږ وخالالت 

وي. نو اود فار ورړو   ه  ال،  اله چالو د  الوه 

 الالالالال،ر پالالالالاله ر الالالالاله سالالالالال مه او  ،پېریالالالالال،ک پالالالالاله دا الالالالال ي 

خطرنالالالالالالالالال،د دوک راالالالالالالالالالالړوي چالالالالالالالالالالو د اوسالالالالالالالالالالې وناو 

ونالال   الاله خطالالر دالالو ويه د   الاله بالاله څالاله حاالال  ا 

 وي؟  

الالاله وروسالالالتۍ دملالالاله رالالالي د الالالالالحد   ې رالالالری  پو

رلمالالاله  ،مالالاله دهه نسالالالواره سالالالار   او  «ماااا »

نالالالور بالالال  بویالالاله رالالال ،ن چالالالو خلالالال  ځالالالورويه االالالوک 

اک  الالالالچي آآوي تعل مالالالالالالالالالالالالالالالاله دوک نتالالالالالالالالال، ي. دغالالالالالالالالران 

 ه  ال  د بنالي آدمالوالالالالالالالالالالالالاله و ه ر الالالالالالالالالالالالالالمم پالالالالالالالالي اسالالالالالال 

مطلالالالالال    الالالالاله مسالالالالال ول ت د  چالالالالالو د انسالالالالال،ن د 

رسمي  ، اداري دن ي برخاله وي. دغاله دوک  الو 

ر،رمنالال  پالاله خدلالاله تع  پ،دالاله رالالي امنالاله رالالوي چالالو 

زمالالالالاله د خدهالالالالالالو دنالالالالال ي ال االالالالالاله  مهالالالالالو رالالالالالالوم.  الالالالالال،د 

چ ف د ق،نون له مخو    مس وک د  چو 

د خدلو دن و ال اه به  طت  الوي او د د ال  لاله 

چالالالالو پالالالاله خدلالالالالو امنالالالالو وفالالالال،  مخالالالالو  الالالال  م لالالالال  د 

ژ  ژ  چ رالالالالالالالالړي  هللا پالالالالالالالال،د ویهالالالالالالالالو دي:

 ١المائدة:  چ...کڑ  ڑ  ک

اې م منالالالالال،نوه پالالالالاله  ړونونالالالالالو وفالالالالال،  

 ورړو.

 چٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  ۈۆ  ۈچ
٢٣اإلسراء: 

 

او پالالالاله تع الالالال  وفالالالال، ورالالالالړو  ځاالالالاله د  

 پو ونه رېږي. 
 
 تع   په ا ه    ن،

د  ،پېریالالالالالالالالالالال،ک سالالالالالالالالالالال، ني پالالالالالالالالالالاله ا ه د وي بالالالالالالالالالالالوي 

وناالالالالالالالالالالالالو ادارو پالالالالالالالالالالالالاله سالالالالالالالالالالالالر رالالالالالالالالالالالالالي د مسالالالالالالالالالالالال ول ت لر 

اداره مهالالالالالالالالالالالالالالو » ،پېریالالالالالالالالالالالالالال،ک سالالالالالالالالالالالالالال، ني مهالالالالالالالالالالالالالالو اداره 

ده. پالالالالالالالاله دې ا ه د « حب،يالالالالالالالالت ماالالالالالالالال   زیسالالالالالالالالت

 الالال،دي ادارې مسالالال ول تونه  الالالر  الالالر  الالال، دلالالالر د   

ځاالالاله چالالالو نالالالوم لالالاله  الالال  دې ا الالالي دالالالو  د . رالالاله 

دو  پالاله دې ا ه څالاله رالال،ر و نالاله رالالړيه نالالو رالالتون 

   څه ګ ه لري؟ د دو   ر څنالګ  ال،روالوه د 

سالالالالالالالالالالا  وزارکه پالالالالالالالالالالولطس او رالالالالالالالالالال ر سالالالالالالالالالال،زي او م

 راف الالالالالالالال .  الالالالالالالال،روالۍ  الالالالالالالاله  الالالالالالالال  پالالالالالالالاله دې ا ه دلالالالالالالالالر 

مسالال ول ت رادالالالو رېالالږي  لاالالاله څړرونالاله صالالال،  

سالالالالالال،   او دې  الالالالالاله ور الالالالالاله ر،رونالالالالالاله. خالالالالالالو لالالالالالاله بالالالالالال ه 

مرغالاله دو  پالاله رالال،او انالال ازه ر الالره دانالالۍ  الال  نالاله 

دي ځالال،  پالالر ځالال،  رالالړي چالالو پالاله  الال،ر رالالي رامالالن  

 الالالالاله رېالالالالال ون ي ر الالالالالرې څالالالالالود پالالالالاله رالالالالال  راغونالالالالال ي 

ي سالالالالالالالتونزو سالالالالالالالره مالالالالالالال  رالالالالالالالړي. زه خدلالالالالالالاله د دا الالالالالالال 

رالالالو   الالال  چالالالو ر،غالالالبي السالالالد،ری غالالالوا م پالالاله  الالالو 

ځالالال،  رالالالي ر الالالېږدمه دلالالالر وخالالالت راسالالالره وي چالالالو 

 ځ،     نه پ  ا رېږي. 

 ،دو ادارو  ه په ر،ر ده چو  الوازي د رسالمي 

ماتوو په نم ر ث تولالو او د ر،غالبونو پور اله او 

ر الته رولالو ځ،نونالاله خالم  و نالاله ګيالي. بل الالي د 

دې مظلالوم ولالس  دې پر ځ،  په ر،ر ده چو پر 

او غریتالالالالو م،رالالالالالوم،نو ز ه وسالالالالالوځويه پالالالالاله مهالالالالالو 

دببالاله پالاله خدلالالو رالالي السالالونه سالالره  الالورړي او پالاله 

ګال ه رالال،ر ورالالړي  الالر څالو  الال  د خالال مت اثالالر  الال ،ره 

یالالالالال يه پالالالالاله نو  الالالالاله رالالالالالي لالالالالالومړ  هللا تعالالالالال،لی او ب الالالالال، 

 ولس ورڅ ه را  ي ی ي.  

 ،د  ادارې ره په ګ ه الد سره  و رړيه 

رالالالالوال   دلالالالالر څالالالاله پالالالاله اوسالالالالخ و رالالالالرا طو رالالالالي  الالالال 

ی ي: لاه د روڅالو او څړرونالو پال،د سال،   او د 

سپرلو په رروې ري خل  د نه،لګ و ر الهنولو 

 اله تشالالوی  رالالړي  الالر څالالو سالال مه پالاله ونالالو زرغونالاله 

یالالال ي چالالالو لالالالاله  الالالره ا خالالاله ګ الالالالور رالالال،ر د . پالالالاله دې 

ا ه د رسالالالالخ و الري د خلاالالالالو   الالالال  دالالالالو وک  الالالال  

دلر ا ی  ر،ر د   ځاه  الر سالړ  دا فاالر رالوي 

رالالالواژ  الالاله غورځالالالوم  چالالالو زه  الالالو ر،غالالالب څالالالړد او 

دا دومالالالالالالالره خ الالالالالالالره نالالالالالالاله ده. پالالالالالالاله ح   الالالالالالالت رالالالالالالالي دا 

څړرونالاله او الري لالاله  م ا الال ي  الالوه  الالوه فالالرد لالاله 

یالالالال  احت الالالالال، ۍ پالالالالاله ودالالالاله راالالالالالړي او لالالالالاله ر ،فالالالالال، و 

درالالالالالالالي یالالالالالالالال ي. رالالالالالالالاله د دي پالالالالالالالالر  االالالالالالالالس  الالالالالالالالر د  الالالالالالالال،ر 

 الالو ر،غالالب  الال، ر الالره را واخهالالو  –اوسالالې ون ی  الالو 

او پاله   اله ځالال،  رال  سالره دمالالو رالړي چالو ور الاله 

ره دلالالالره صالالالب، ي پالالاله ځالالال،نګړ  رالالالو  د ه څالالالوم

خدلالالاله سالالال مه رالالالي رامالالالن   الالاله رالالالړي؟ را الالال  چالالالو د 

مسالالالالال ول ت احسالالالالال،د پالالالالاله ځالالالالال،ن رالالالالالي را اونالالالالال   

رالالالالالالالالالالړو او د خدالالالالالالالالالال  ځالالالالالالالالالال،ن د سالالالالالالالالالال، ني لدالالالالالالالالالال،ره مالالالالالالالالالالو 

  ،پېری،ک پ،د وس، و.

 
ُ تاهُالطها ةُباهُفضلُالو وء:ُُ- صحيحُمسلم
22٨ُ. 
ُ تاهُاليمانُباهُتحريمُالکبر:ُُ-2 صحيحُمسلم

۷۱ُ. 
 ُ.ګورهو ۲۲۴ُو ةُالبقرة:ُدُتفصيلُلپا ه:ُسُ-٨
ُ تاهُالطها ة ُُ-3 ْهاِلَُعِنُصحيحُمسلم بَاُهُالنط 

 .۲۴۷ُُ:ُالت خلِّالُِفالُالطاُرِق َُوالظِّاَللُِ
ُ تاهُاليمانُُ-0 بَاُهُُشَعِ ُُصحيحُمسلم

يَمانُِ  .۱۳ُ ُ رمُالحديث:ُاْْلِ
ُ تاهُالمساجدُبَاُهُ َطْهاِلَُمْنُُ-6 صحيحُمسلم 

ُ.063:َُأَكِلُثُوًماَُأْو...ُ
 

 

ُ
 

 

ا انسالالالالال،ن،نو  ځالالالالالوروک نالالالالاله غالالالالالوا ي او د 

انسالال،ن ځالالوروون ي  الالالوري  الال  د مملاالالالو 

  الالالالاله ورودالالالالاله  .ځالالالالالورون ي  الالالالال  بلهالالالالالو دي

چالالالالالالالالالالالالو پالالالالالالالالالالالاله غلطالالالالالالالالالالالالۍ رالالالالالالالالالالالالي د نسالالالالالالالالالالالالوارو او 

سالالالالګری و سالالالالره  الالالال،دک رالالالالوي ديه رالالالاله 

دالالالال  نالالالالاله رالالالالويه پالالالالالر ځالالالال،ن او ولالالالالالس دي 

ز ه وسالالالالالوځوي دا دوک ن،پ،رالالالالاله رالالالالال ،ن 

   دي پرخږدي.

وي بالالالالالالالالوي مسالالالالالالالال ول ت څ الالالالالالالاله  لالالالالالالالاله 
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 :بدهکاری از پرهیز
 اجتماعی اخالق در ها برترین از یكی
 بفه  سفبت ن بدهكاری و دین از پرهیز
 رفبف  المفاسف  در رفاگف . است دیگران
 دیگران به مالی کمك و الحسنه قرض
 بیان خداوند و شده تاکید دادن وام و
 حقیقت در را نیك وام این که کند می
 را مضاع  پاداش و دهید می خدا به
 و وام گرفتن از اما  [3]بخواهید خدا از
 می نموده پندپرهیز قرض رفتن بار زیر
 نصفایح  مجموع در انكهچن زیرا دهد؛
 لحاظ از که فشاری گردیده، نقل لقمان
 مفی  بدهكار شخص بر روانی و روحی
 آدمفی  کفه  نفدارد  را آن ارزش آیفد، 
 دلهفره . شفود  بدهكار و بگیرد قرضی
 مسفئولیت  احساس و قرض دادن پ 

 عفاملی  شفود  می ایجاد که مضاعفی
 گیرد، می انسان از را آرامش که است
 گیرد، می وام که کسی دیگر، سوی از
 و بگذرد خویش آبروی از نخست باید
 آن و ایفن  سوی به نیاز و طلب دست
 ناکسفانی  هفم  برخفی  کفه  کند دراز

 و برنفد  می را آدمی عرض که هستند
 و کنند می بار انسان بر زیادی زحمت
 بفر  کننفد  حل را مشكلی آنكه بدون
 مفی  خویش رد پاسخ با دیگر مشكل

 هفم  اگفر  حتفی  گفت باید د؛فزاینفاف
 و شود پیدا ای بخشنده و طایی حاتم
 دیگری مشكل یك باز بدهد، منتی بی
 دراز طلب دست اینكه دارد وجود که
 است؛ شرمساری موجب خود که کنی
 دراز کنی می کسان پیش چو طلب دست
 صائب تریزی خویش آبروی از بگرری که ۀبست پل

 لقمان حضرت چنانچه. است خردی بی
 مفی  زنفدگی  در قناعت ارزش باره در

 انسان نیازترین بی! فرزندم : }فرماید
 دسفت  در آنچفه  بفه  کفه  است کسی

 نیازمنفدترین  و اسفت  داردخشفنود 
 دسفت  به چشمش است کسی شخص
 خدا آنچه به است، مانده خیره مردم،
 خدای که باش راضی کند می قسمت
 کفارترین  گنفاه : فرمایفد  می سبحان
 قدیرمنت به که است کسی من بندگان
 قدردانی را من های ونعمت نشو راضی
  [57]{ نورزد شكیبایی بربالها نكندو

 بارخویش گهر درسخن ؛علی امام 
 قناعفت  ؛ملکطا بالقناعطة } فطب:فرماید می

  [59] {است پادشاهی
 زنفدگی،  در دارد دوسفت  کفه  کسی پ 

 .سازد پیشه کندبایدقناعت زیست شاهانه

 :پرهیزگاری / تقوا
 عنوان به مجید اهلل کالم آیات در تقوا
 اسفت،  شفده  معرففی  عبادت برآیند
 دانسفته  یقین نیز تقوا برآیند چنانكه

 :نیازی بی و قناعت 
 اصفل  را زندگی در قناعت باید انسان
 دارد آنچفه  بفه  و دهفد  قفرار  اساسی
 ندهد اجازه ورزی زهد با و کند بسنده
 ناکسی و هرک  سوی به نیاز دست تا
 حرص انسان، فقر بزرگترین کند؛ دراز
 چنانكفه  اسفت؛  خفواهی  زیاده و آز و

 قناعفت  هرکسفی  ثفروت  ترین بزرگ
 اسفت  لقمان نصایح در همچنان .است
 در را نیازی بی!فرزندم :}فرماید می که
 شفدی  نیازمنفد  هرگاه و ده قرار دلت
 آنفان  نزد که مكن آگاه آن از را مردم
 دریفای  از بلكفه  شفوی  می ارزش بی

  [53] .{بخواه خدا برکت
 ک  سوی به طلب دست که کسی پ 
 از بیرون تنها نه کند، می دراز ناک  و

 بلكه میكند حرکت قناعت اخالق دایره
 خود روانی جدی آسیب برای را زمینه
 خویش آبروی و وعرض آورد می مفراه
 به را ناچیز ای تالقمه دارد می عرضه را

 در چاپلوسی و گویی تملق آورد، دست
 خطاهفای  و گناهان از بسیاری و رفتار
 و قناعت تر  همین در ریشه انسانی
 .دارد نیازی بی

 : }فرماید می ؛علی امام امیرمومنان
 از زنفدگی،  کفایفت  اندازه به که کسی
 و یابفد  دسفت  آسایش به رد،بردا دنیا

 کفه  حفالی  در شفود،  خفاطر  آسفوده 
 رنج مرکب و دشواری کلید دنیاپرستی

 نمی دست به قناعت است، گرفتاری و
  [55]{.شفود  نابود حرص اینكه مگر آید
 خرد در ریشه، قناعت آنحضرت نظر از

 از برخاسته آز و حرص پ  دارد، ورزی

 متعفال  خداونفد   [54].است شده
 مقامات متقین برای درقرآنكریم
 و وآثفار  کفرده  بیفان  بسفیاری 
 برای آخرت و دردنیا را برکاتی
 در چنانكفه  است برشمرده شان
 راتفحجف  سوره زدهمفسی آیه
 :فرماید می

 به ؛ چڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
 نزد در شما ترین گرامی! راستی
 {.شماسفت  تفرین  بفاتقوا  خدا

 و آثار دربیان نیز لقمان حضرت
 :فرماید می تقوا برکات
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 و ازعلم گیری بهره و عالمان با
 حكیم لقمان .است آنان دانش
 !فرزندم: فرماید می باره دراین

 و بففاش عالمففان همنشفین 
 خداونفد  کفه  بزن زانو نزدشان
 زنفده  حكمت نور به را ها دل

 را زمین که گونه همان ،میكند
 [51] .میسازد زنده زیاد باران با
 :فاسداناز  معاشرت ترک 

 بفا  معاشفرت  کفه  طوری همان
 انسفان  بفرای  عالمان و نیكان
 بدان با معاشرت است، سرمایه

 و دیفن  و جان بالی فاسدان و

 وَُ الخاِمَسطُه:َُتْکِظطمُُ لِنَطْفِسَ ؛ َتْکَرهُُ ما َلُهمُْ َوَتْکَرهُُ
 الّساِدَسطُه:ُتَططرْ،ُُ ِالَْيطَ ؛ اسطاءَُ َمطن ِالطى ُتْحِسطنُُ

 شش به ترا! فرزندم الر َدَ؛ ُمخاَلَفهُُ وَُ الَهَو
 بهتمسك  که کنم مى تشویق گى ویژه
 نزدیفك  را خفدا  ایترض ازآنها هریك
 :کند مى دور او ازخشم و سازد مى
 او بفه  چیزى با و کنى خدا عبادت -5 

 .ورزىه ن شر 
 باشفد،  خفدایى  قسمت به رضایت -5 
 .باشى ناخشنود یا بدارى دوست چه

 .خداباشد توبراى ودشمنى دوستى -9 
 دارى، مى دوست خودت براى آنچه -4

 براى آنچه و مردم براى بدارى دوست
 بدانى ناپسند دانى مى ناپسند دتخو
 .مردم براى

 کنفد  مفى  بفدى  باتو که کسى به -1 
 .نمایى خوبى و بردبارى

 .ها ازپستى وجدایى ازهوس دورى -6 
 (۷۲ :ُبحا ال وا )ُ{  

 :یتیم مال از پرهیز
 در. کرد پرهیز خواری حرام مال از باید
 جواز اصالً یتیم مالخوردن  میان این
 .اسفت  تفر  نگینسف  گناهش و ندارد
 تأُ لُْ ل بُطَنى   }يا: فرماید می حكیم لقمان

 تَطُرد هُُ َانُْ ُتَکل يَُ وَُ القياَمةُِ يَطْومَُ فَطتَطْفَتِضحَُ الَيتيمُِ مالَُ
 در کفه  رانخفور  یتیم مال! فرزندم ِالَيطِه؛
 مى ومجبور شوى رسوامى قیامت روز
 ؛( ص  ۱۱  :ُبحا ال وا  ). برگردانى را آن شوى

 و جا هر از دستش و ناتوان یتیم زیرا 
:  سراید می سعدی .است کوتاه هرکسی
 روزى که /زور دست ناتوان سر بر مزن
 درون /چومفور  درافتفى  پفایش  بفه 

 فروماندگى روز ز/ کن شاد فروماندگان
 .{کن یاد

 مآخر:
 (11) آیه تغابن،11آیه؛ حدید، ؛542آیه بقره، -11

 (15القلوب: ص ) ارشاد -15

 (104ص ) :1134 دشتی، البالغه، نهج -11

 (11القلوب: ) ارشاد -14

 (552) حکمت البالغه؛ نهج -12

 (535آیه) بقره، -11

 (15) ص القلوب، ارشاد -11

 414 ص ،11 ج :بحاراالنوار -13

 410 ص ،11 ج :بحاراالنوار -12 

 5 ص ،1 ج :بحاراالنوار -50

 که پرهیزگاری به باد تو بر! فرزندم} 
 اگفر  و اسفت  معاملفه  سفودمندترین 

 آمفرزش  درپفی  سفرزد  ازتفو  گناهی
 رهفایی  بفر  و باش پشیمانی و خواهی
 [51] .{ بكوش آن از ارهدوب

 :مردم با معاشرت
 بایفد  اجتمفاعی  برخفورد  در انسفان 
 عمفل  بفدان  و بشناسد را ها برترین
 اجتمفاعی  ناشایسفت  رفتار از و کند
 رفتارهفا  از برخفی  زیرا نماید؛ پرهیز
 ارتباط و معاشرت در نیست، شایسته
 .شود انجام اجتماعی
 درون تفوانی  تفا : }سراید می سعدی
 خارهفا  راه نفدرین کا/مخفراش  کف  
 که /برآر مستمند درویش کار /باشد
 .{باشد کارها نیز را تو

 برتفر   زیبفا  درعبارت حكیم لقمان
 تأکید نموده ساز، دشمن رفتار هرگونه

 الف   اتخفذ  بنفی،  یفا :}فرماید می و
 عفدواً  تتخذ ال و قلیل االل  و صدیق
 هفزار ! فرزنفدم  الواحفدکثیر؛  و ،واحداً
 ویك است مک هزارهم که بگیر دوست
 هفم  آن از یكفی  مگیرکه هم دشمن
  [56] .{است زیاد

 در گفویی  ناسزا و دشنام از همچنان
 و داده اجتنفاب  اعیفاجتمف  معاشرت

 النفاس  تشتم ال بنی، یا :}فرماید می
 ابویفك؛  شفتمت  الفذی  انفت  فتكون
 سفبب  تا مگو ناسزا را مردم !فرزندم
 خفود  مفادر  و پفدر  بفه  دشفنام 
  [52]{نگردی،
 :اندوزی دانش و علما اب مجالست

 عنفوان  بفه  بایفد  که اموری دیگر از 
 اخالق درحوزه اجتماعی های بهترین

 معاشرت کرد، اشاره آن به معاشرت و

 کم بدان با{: شاعر قول به.}است ایمان
 را تو پاکی، گرچه /دب صحبت که نشین
 لكفه  /را بزرگی بدین آفتاب /کند پلید
 .{کند ناپدید ابر ای

 :هار همسذفرو  توشه بهترین
 و اسفت  آخرت سفر در دنیا در انسان 

 داشته هرا سفر بهترین تکند بایدکاری
 الزم کفه  ای توشفه  ره و همسفر. باشد
 آن نفه  رساند یاری را انسان باید است
 حكیم لقمان. دباش پاگیرش و دست که
َعةُِ تَطَعل ْم ُُ بُطَنى   يا }ُ:فرماید می  ِمنَُ آلفُ  ِبَسبطْ

 :الَجن طةُِ ِالطى َمِعطىَُ ُمطر وَُ َاْ بَطَعةًُ ِمْنها فَاْحَف ُْ ةُِالِحْکمَُ
 َخفِّطيُْ وَُ َعِمْيطقُ  َبْحططرَ،َُ فططَِانُّ َسطِفيَنَت َُ ُاْحططُکمُْ

 الس فططَرَُ فططَِانُّ دَُالطز ا اَْ ِثرُِ وَُ َ ُؤْودُ  الَعَقَبة فَِانُّ ِحْمَل َُ
؛ الّناِردَُ فَِانُّ الَعَملَُ َوَاْخِلصُِ بَعيدُ   فرزندم!  َبِصيطْر 
 تفو  و گرفتم یاد حكمت هزار هفت من
 بفه  تفا  کن حفظ را آن از حكمت چهار
 بیایى: بهشت به من همراه
 کفه  سفاز  محكفم  را خودت کشتى -5 

  .است عمیق بسیار تو دریاى
 نفه گرد کفه  سفاز  سبك را خود بار -7

 .دارى رو پیش در سختى
 داشفته  خفود  همراه زیادى توشه -9 

 دارى؛ درپیش درازى زیرامسافرت باش؛
 آنكفه  زیفرا  گردان؛ راخالص عمل -4 

 آگفاه  چیز همه به سنجد رامى اعمالت
 (۲۱ح  ۰۱۱ ص  ۱۱  :ُبحا ال وا ) است.{

 هفر  در خردمنفد  و عاقفل  انسان بناءً 
 عبور آن از و شناسد می را مرزها کاری
 کم قرمز، خطوط از عبور زیرا کند؛ نمی
 گفذارد  مفی  جا به که بدی تاثیر ترین
 مردم با معاشرت در. است آرامش سلب
 ایفن  نیز دوستان با و کرد احتیاط باید

 عمفل  و شفناخت  باید را قرمز خطوط
 .کرد
 :آخرت و دنیا در بخش گوهرنجات شش
 آخرت و دنیا در را آدمی کارها از برخی

 نگه امان در شقاوت و بدبختی ازهرگونه

. سازد می آدمی برای را بهشت و داشته
 گوهر شش به باره این در حكیم لقمان

 را آدمفی  کفه  دهد می توجه ارزشمند
 :فرماید می ایشان. رساند می یاری
 ِمْنهطا لَطْي َُ ِخصطالُ  ِسط ُِّ َعلَطى َاُحثاط َُ بُطنَطى   يطا } 

 وَُ َعز َوَجلُ  الّلهُِ ِ ْ وان ِالى تُطَقّرُب َُ ِهىَُ وَُ ِالُّ ِخْصَلةُ 
 ُتْ رِ،َُ ل الّلهَُ تَطْعُبدَُ َانُْ :اأُلْولى:َسَخِطهُِ ِمنُْ تُباِعُد،َُ

 وَُ َاْحَبْبط َُ فيمطا اللّطه ِبَقطَد ُِ الرَِّ طا :الثّا ِيَطهُُ  َشطْياا؛ ِبهُِ
 ِفطى تُططْبِغ َُ وَُ اللّطهُِ ِفطى ُتِحط ُ  َانُْ :الثّالِثَطهُُ  َ رِْهطَ ؛

 لِنَطْفِسط َُ ُتِحط ُا مطا للنّطاسُِ ُتِحط ُ  نُْأ :الّراِبَعطهُُ  الّلِه؛
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قبلی بعد از بررسی اهمیفت    ر قسمتد
عربی آن تفذکر  الوداع متن  حجةخطبۀ 

ترجمفۀ   قسفمت گردیده بود ، در این 
فارسی با توضفیح نكفات اساسفی آن    

 ارایه میگردد.   
 را او راسففت، خففدا سففپاس و حمففد "

 مفى  یفارى  او از و کنفیم  مفى  ستایش
 به و خواهیم مى آمرزش او از و جوییم
 شفرهاى  از و. کنفیم  مى توبه او بارگاه
 بفه  کارهایمفان  بدیهاى از و خود نف 
 کفه  ک  آن هر. بریم مى پناه دخداون

 کننفده  گمراه کند، هدایت خداوندش
و  راه بفى  که را ک  آن هر و ندارد اى

 و. نففدارد هففدایتگرى گمففراه گففذارد،
[  راسفتینى ] معبود که دهم مى گواهى
 و اسفت  یگانفه  کفه  نیست خداوند جز

 و بنفده  محمّد آنكه و. ندارد شریكى
  .اوست فرستادۀ

 مفن  زیفرا  نویدبش مرا سخن مردم! اى
 در دیگفر  ایفن  از پف   شفاید  نمیدانم
 دیدار همیشه براى را شما جائى چنین
 .  نكنم
 یفك  بفر  شما اموال و خونها مردم! اى

 کففه آنگففاه تففا اسففت حففرام دیگففر
 ماننفد  کنیفد  مالقفات  را پروردگارتان

 و شفهر،  ایفن  حرمت و روز این حرمت
 مالقفات  را پروردگارتفان  بفزودى  شما

مفاه   عفده  با تا میكنند حرام آنرا سال
 برابفر  آنرا کرده حرام خداوند که هائى
 حرام خدا را آنچه پ  کنند( مطابق و)

 حالل خدا را آنچه و کنند، حالل کرده
 .کنند حرام کرده

 هیئفت ( و وضفع  )به همان زمان همانا
 آسمانها و خدا که روزى آن در خویش
مفاه   شمار و میزند دور آفرید را زمین
 از که است ماه دوازده خداوند نزد های
 ماه سه است، حرام ماه چهار جمله آن

 «7»«مضر» رجب ماه و متوالى

 .است شعبان و جمادى ماه بین ما که 
زنان تان از خفدا   با ارتباط در ای مردم!
 خفدا  امانت با را آنان شما که بترسید؛
 بفا  را آنان با ویژه رابطه و اید، برگرفته
 کفرده  حفالل  خودتان برای خدا حكم
 خیرمفرا  توصفیۀ  زنانتان مورد در! اید

 من و کند پرسش شما اعمال از و کنید
   .کردم ابالغ

بفه   هست نزدش در امانتى ک  هر پ 
 باطفل  ربفائى  هر و گرداند، باز صاحبش
 شفما  آن از شما هاى سرمایه ولى است
 ببینید. ستم نه و کنید ستم نه که است
ربفا و   کفه  کفرده  حكفم  چنین خداوند
 بففن عبففاس ربففاى و نباشففد سففودی

 و اعتبفار  بفى  تمفامش  نیز عبدالمطلب
 .است لباط
 ریخته جاهلیت زمان در که خونى هر و

 نخسفتین  و اسفت،  ملغفى  و هدر شده
( عفامر ) خفون  میكنم هدر که را خونى
 المطلفب  عبفد  بن حارث بن ربیعۀ پسر
 و خفورد  شفیر  لیفث  بنفى  در که است
 نخسفتین  آن پف   کشتند را او هذیل
 ذکفر  جاهلیفت  زمان از که است خونى
 .میكنم

 در ینكفه ا از شفیطان  همانفا  مردم! اى
 بففراى شففود پرسففتش شففما سففرزمین
 که است راضى ولى شد مأیوس همیشه
 و حقیفر  کفه  اعمفالى  از این از غیر در

 پف   شود، اطاعت شمارید مى کوچك
 .کنید حذر دین تان درباره او از

 کففر  در تشفدید  «5»«ء نسى» مردم! اى
 شوند گمراه کافران بوسیلۀ آن که است
 یفك  و میكنند حالل آنرا سال یك که

  «9»اسیرانی آنان کنید؛زیرا قبول
 شفما  و هسفتند  شفما  دست در

 آن جفز  آنهفا  از چیز هیچ مالك
 و مفال  حففظ  و زناشویی پیوند)

 که این مگر نیستید،( ناموسشان
 و نشففوز ماننففد) آشففكاری کففار

 انجفام ( معاشرت سوء و نافرمانی
 از کردنفد،  چنفین  اگر که دهند،

 و کنیفد  دوری آنها با همبستری
 تفاثیری  کفه  بودید مطمئن اگر)
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 فرانىکا تا مگردید واپ  من از
 شفما  اففراد  از برخى که شوید
 .بزند را دیگر برخى گردن

 شما پروردگار محققاً! ای مردم
یكفی   شفما  پفدر  یكی است و
آدم  همگففی تففان از  اسففت،
 خا  اسفت،  آدم از و هستید،
 اهلل نفزد  گرامیترین شما همانا

 هیچ فرد است، شما باتقواترین
 عجمی فضفیلت و  فرد عربی بر

قبیلوی، تكبر و خود خواهی دولت های 
علیه ملفت هفای    رگرمستكبر و استعما

مستضع  و بی چفاره چیفزی دیگفری    
    مشاهده نمی گردد.

حرمت تعرّض به جان و مال، آبرو و  – 7
حیثیت یكدیگر و حرمت هر نوع جنگ 
و جدال، خصومت و دشمنی هفای ذات  

این مبفدأ را   البینی ، طوریكه پیامبر
توسط ایفن فرمفوده اش چنفین بیفان     

ُاءكمدمططُإنُالنططاس ُأيهططا»ُ نمففوده اسففت: 
ُ بكطططططم ُتلقطططططواُأنُإلطططططىُحطططططرامُعلطططططيكمُوأمطططططوالكم

ُبلطدكمُفطالُهطذا ُشطهركمُفطالُهطذا ُيومكمُكحرمة
ُ.«هذا

طوریكه دیده میشود دین اسفالم هفر   
نوع تعرّض به جان  و مال مردم را چفه  
به شكل غصب باشفد و یفا بفه شفكل     
سرقت و دزدی، حرام قرار داده اسفت،  
برابر است که مفال وثروتهفای غصفب    

مۀ مردم تعلق داشته باشد و شده به عا
یا به افراد و اشخاص. پ  در موجودیت 
این اصل شرعی که پانزده قرن قبل بفه  
عنوان یك اصل معرففی شفده اسفت    
چطور مسلمانان در پهلوی کففار قفرار   
گرفته خون برادران مسلمان خویش را 

 می ریزانند!
حرمت انتقام گیری؛ بدلیل اینكفه   – 9

  اسفت تفا   دولت هر دولتی باشد مكل
نظم عمومی را حفاظت نمفوده خفون و   
جان رعیت و مردم را حفاظفت نمایفد.   
همچنان دولت مكلفیت دارد تا قانون و 
جزای قصاص راتطبیق نمایفد، پف  در   
موجودیت چنین قانون هیچ ضفرورتی  

 برای انتقام گیری وجود ندارد.

حرمففت ربففا بففا تمففام اشففكال و   – 4
ۀ صورتهای آن، زیرا سود چنفان پدیفد  
شومی است که نظام طبقاتی را به میان 
آورده از یكطرف میفان طبقفۀ فقیفر و    
سرمایه دار کینه و دشمنی ایجفاد مفی   
نماید، و از طرف دیگر سود خواران بفا  

 بزنیفد،  را آنان شدید غیر و آرام( دارد
 ایشفان  ضرر به دیگر شدند، مطیع اگر
 آزار و اشكالتراشی و ایراد برای) راهی
 اقفدامی  و نگیرید پیش در( زدنشان و

 خفود  زنان بر شما! باشید آگاه نكنید؛
 حقفی  شما بر نیز زنانتان و ریددا حقی
 که است این ایشان بر شما حق دارند؛
 کففه کسففانی بففرای را شففما فففرش

 «4»نكنند پهن نمیخواهید

 خانۀ به ندارید، دوست که را کسانی و  
 شفما  بفر  ایشان حق و ندهند، راه شما
 و لبفاس  آوردن فراهم در که است آن
 و آنهفا  زنفدگی  دیگفر  نیازهای و) غذا

 ."نكنید دریغ آنها از( معاشرت
 آنرا من همانا که بفهمید مرا گفتار پ 
 .کردم ابالغ( به شما)

 گذاشفتم  شفما  میان در را چیزی من و
 هرگفز  شفوید  متمسفك  بدان اگر که

 آشفكارى  چیفز  آن و نمی شوید گمراه
 . پیغمبرش سنت و خدا کتاب: است
 آنرا و بشنوید مرا گفتار مردم! گروه اى

 مسفلمانى  هفر  کفه  بدانید کنید، تعقل
 همفه  مسلمانان و است، مسلمان برادر
 مفال  هیچك  براى پ  برادرند، هم با

 روى از آنچفه  جز نیست حالل برادرش
بفه   پ  بدهد. به او خود رضاى و میل

 :نكنید ستم یكدیگر

کردمآ و زود است کفه   ابالغ آیا خدایا
 با پروردگار تان رو برو شوید ، پ  بعد

 .پرهیزگاری و قوابه ت مگر برتری ندارد،
 بفار  کردمآ ابالغ را الهى دستور من آیا

 باش.   گواه خدایا
برسانند   غائبان به حاضران را سخن این
 او هفبف  یامفپ انیكهفازکس برخی شاید
 بعضفی  از آنرا کند حفظ بهتر رسد، می
 اند. شنیده آنرا که

در صففحیح مسففلم آمففده اسففت کففه  
 به راجع شما از فرمود:  باری، پیامبر
 واهیدفخ چه شما پرسید؛ ندفخواه من

 شفهادت : دفدادنف  وابفج گفتآ مردم
 ادای و دیفن  تبلیفغ  شفما  که دهیم می

 بفه  را ما به نسبت خیرخواهی و رسالت
 بفا  آآنگفاه !ایفد  داده انجام احسن نحو

 بفه  حالیكفه  در خفویش  سبّابۀ انگشت
 توجفه  کردنفد،  می اشاره آسمان سمت
 سه و کردند جلب خویشتن به را مردم
ُاشطهد(ُ:گفتند مرتبه  خفدایا،  بفار  )اللهطم
 !باش شاهد

 و زمانیكه از خطبه فارغ شد آیۀ مبارکۀ
برایش نازل شفد، و   َلُكطْمُ..(َُأْكَمْلط ُُُ)اْليَطْومَُ

آیت را شنید به گریفان   زمانیكه عمر
د چفرا گریفان   فته شفش گففآمد. برای

در جفواب فرمفود:    می کنفیآ عمفر  
 .  نیست بعداز کمال مگر نقصان

 الوداع:  نکات اساسی خطبۀ 

الفوداع   حجطةنكات اساسی که در خطبۀ 
 تذکر رفته قرار ذیل اند:

انسانها همفه از آدم و آدم ازخفا     – 5
آفریده شده است، و همۀ آنها هماننفد  
دندانه های شانه با یكدیگر برابر اند که 
نه عربی بر عجمی و نه عجمی بر عربی 

قفوا.  دیفن   بر تری دارد مگر بر اساس ت
مقدس اسالم پفانزده قفرن قبفل ایفن     
قاعدۀ بزرگ و برجسته را معرفی نموده 
است. آیفا در دنیفای امفروزی نظفامی     
وجود دارد که ایفن قاعفده را تطبیفق    
نمایدآ نه هر گز! در دنیای امروزی جفز  
 برتری های عنصری، شعار های قومی و
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مسفتحق   باشد سفایر مسفلمانان چفرا   
 خطاب نرم نباشند.

تحذیر از شفیطان؛ زیفرا شفیطان     – 2
گرچند از اینكه مسلمان بفه عبفادت و   
پرستش بتان روی آورد مایوس گردیده 
است اما از ایجاد فتنفه هفای خفورد و    

طریق آنها به قلب انسان  کوچك که از
راه می یابد، مایوس نگردیفده اسفت، و   
شیطان همواره سفعی مفی کنفد تفا از     
طریق همان گناهان خورد وکوچك بفه  
قلب وداخل انسان راه یافته و به تدریج  

 وی را هال  نماید.
جففامع و فراگیففر بففودن محتففوای  – 1

خطبه، طوریكه دیده میشود این خطبه 
جتماعی مردم اعم تمام جوانب زندگی ا

از نحوۀ ارتباط برادر با برادر، ارتباط زن 
با شوهر، ارتباط افراد با اجتماع، ارتباط 
حاکم با محكوم و همچنان شیوۀ ارتباط 
بنده با پروردگارش را در بر گرفتفه در  
ضمن از مكر و فریب دشمنان بر حفذر  
داشته است. هفم چنفان ایفن خطبفه     

مفوده  اساسات و مقاصد شرع را بیان ن
خاطر نشان ساخته است که مردم حتماً 
با پروردگار شان رو به رو مفی شفوند و   
خداوند از تمام اعمال و کرده های آنها 

 در آخرت سوال می کند.
مسؤولیت دعوت اگر تنها ابفالغ و    – 3

رسانیدن است، نه نتایج و پایفان کفار،   
طوریكه خداوند متعال در قرآن نیفز ایفن   

ده فرمفوده اسفت:   حقیقت را بازگو نمو

٣2ُالنحل:ُچڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ

البته بر دعوت گر الزم است تا تمفام  
کوشش و تالش خود را انجام دهد و از 
وقت ومال و تمام امكانفات در دسفته   
اش استفاده نمایفد ومنتظفر نتیجفه    
نباشد؛ زیرا از وی پرسیده نمی شفود  
که چرا مردم سخنانش را نپذیرفتند و 

 .«1»ان نشدندبه راه هدایت رو
پ  طوریكه دیده شداین توصیه های 
جامع و فراگیر و ارزشهای سفودمند،  
راه رفتن به سوی اسفتقرار و آرامفش   
فامیلی، تحقق توازن اقتصادی و مهیا 
شدن زمینه های همكاری اجتماعی و 

 اعدفوار و مسف فتعارف انسانی راهمف 
  می سازد.
 مآخر:

يگـر  انداختن ماههاى د عناى تأخيرـنسى ء بم -1
 است.

 و  بيعطة بنامهـاى  بودند قبيله دو عرب ميان در -2
 ماههـاى  از كـه  رجـ   مـا   در اينهـا  كه مضر
 را رمضان ما  ربيعة داشتند اختالف بود حرام
 و ميناميدنـد  رجـ   را آن و ميدانسـتند  حرام

 كنـد  مـى  بيـان  خدا رسول اينجا در
 گـوي   مـى  كـه  رجـ   از مقصود كه

 جمـادى  بين ما كه است مضر رج 
 . بيعة رج  نه است شعبان و

 در را زن پيامبرصلی اهلل عليه وسل   -3
 بـه  ميآيد، در مرد حک  تحت كه اين

 است فرمود  تشبيه اسير

 كـه  مردانی و زنان با كه اين از كنايه -4
 و اخـال   و ديـن  بـه  اطمينـانی  شما

 و رفـت  و ارتبـا   نداريد، آنها تقواي
 .باشند نداشته آمد

ــه   -5 ــد  خ ب ــی، محم ــد انین  ةحجططعب
 انوداع )سايت شامله(.

خدا و رسولش اعالن جنگ مینمایند، 
و شكی نیست در هر جامعۀ که علیفه  
خدا و رسفول اعفالن جنفگ صفورت     
امعه گیرد، هرنوع خیر و برکت از آن ج

رخت بسته ساکنان آن  بطرف انحطاط 
 و بدبختی خواهند رفت.

وجوب تمسك و اعتصام به قفرآن   – 1
و سنت؛ زیرا همین تمسك مایۀ عفزت  
و شففرف در دنیففا و سففبب نجففات در 
آخرت میگردد. تفاریخ شفاهد اسفت    
زمانیكه مسلمانان به این دو اصل پفای  
بند بودند و از خلیفۀ واحد پیروی مفی  

عزت و مقام باال و بلندی بفر  نمودند از 
خوردار بودند امفا زمانیكفه از ایفن دو    
اصل فاصله گرفتند، ذلیل و خوار شدند 

معنففوی  و تمفام داشففته هفای مففادی و  
خویش را از دست داده هفدف تاخفت و   

 تاز و تعرض دشمنان قرار گرفتند.
وجوب توجه و اهتمام بفه زنفان و    – 6

تاکید به رعایت حقوق آنهفا. و بفدون   
ك دین اسالم نخستین دینی اسفت  ش

که حقوق حقه وکامل زنان را به ایشان 
  پرداخته است.

در آخر باید تذکر داد که جامعفه، هفر   
نوع جامعه یفی کفه باشفد بفا قتفل و      
کشتار، اختالف و تناقضات اصالح نمی 
گردد. آنچه که سبب صالح ، آسایش و 
آرامی جامعفه میگفردد فقفط و فقفط     

رحفق توحیفد،   داشتن عقیدۀ پا  و ب
حمایففت و حفاظففت از جففان و مففال،  
احسان و ترحم بر مردم مخصوصاً زنان 
و زیر دستان و عمل نمودن به قفرآن و  
سففنت اسففت، طوریكففه اهلل متعففال  
پیامبرش را مخاطب قرار داده فرمفوده  

 ٠09آلُعمران:ُ چپ  ڀ  ڀ   ڀچاست:
و پیامبر او لو العزم دیگرش موسفی و   

اده فرمفوده:  هارون را مخاطب قفرار د 
  33طه:ُ چہ  ہ      ھ  ھچ

پ  زمانیكه فرعون سزاوار خطاب نرم 

انسانها همه از آدم و آدم ازخاک آفریده شده است، و همۀ آنها همانند دندانه های شانه با 

یکدیگر برابر اند که نه عربی بر عجمی و نه عجمی بر عربی بر تری دارد مگر بذر اسذا    

نموده است. تقوا.  دین مقد  اسالم پانزده قرن قبل این قاعدۀ بزرگ و برجسته را معرفی 

آیا در دنیای امروزی نظامی وجود دارد که این قاعده را تطبیق نماید؟ نذه هذر گذزر در    

دنیای امروزی جز برتری های عنصری، شعار های قومی و قبیلوی، تکبر و خذود خذواهی   

چذاره چیذزی دیگذری     دولت های مستکبر و استعمار گر علیه ملت های مستضذعف و بذی  

 ردد.مشاهده نمی گ
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هذذا و  مبذذارزه بذذا انحصذذارگرایی . -د

 ها: انحصارطلبی

که گفته شد، در بخش عوامفل   چنان
فساد مربوط به حاکمان و قدرتمندان، 
انحصارطلبی و در قبضه گرفتن قدرت 
 و اقتففدار سیاسففی و اداری، یكففی از 
 از عوامل اصفلی فسفاد اداری اسفت.   

 انحصففار کففه انحصففارگرایی وی آنجففا
 ار سففوء اجتمففاعیطلبففی دارای آثفف

برجسففته در  بسففیاری اسففت و نقففش
و نظفام اداری    فساد و سقوط حكومت

دارد، در ادبیات دینی توجه خاصی به 
آن شففده و احادیففث فراوانففی بففه   

گیری، آثار و عواقب، و  شكل چگونگی
 اند. های مبارزه با آن پرداخته راه

انحصاری که تجاوز بفه حقفوق   یكی 
اقفدامی اسفت   دیگران نیست و تنهفا  

 و اخالقی است ثار که ارزشبرخالف ای

خواهی ذاتی  ایمان است. اگر ایمان، خود
 طور طبیعی انسان را مهار نكند، انسان به

شود و همه چیز را برای  طلب می  انحصار
 خواهد. خود و وابستگان خود می
هفای مبفارزه بفا     یكی از بهتفرین روش 

انحصار طلبی زیردسفتان، دوری کفردن   
طلبفی   انحصار از االبهای    مسئوالن رده
که پیشوایان دینی ما چنفین   است؛ چنان

 اند. بوده و چنین کرده
حضرت عمرفاروق خلیفۀ دوم اسالم نه 

بلكه  تنها با انحصارطلبی مخالفت داشت،
مانند پسفرش  نزدیكانش  خویشاوندان و
را پسر کاکایش سعید بن زیفد   عبد اهلل و
اهلیت بهتری هم برخوردار بودنفد   که از
 ست هفای بلنفد مقفرر نمفی کفرد،     به پ
 ای کاش مرد توانمند چه باری گفت:نچنا
داشتم تفا او  مؤمنی را سراغ  امانتدار و و

مردی که در آنجفا   ،را برکوفه می گماردم
او  مفن سفراغ دارم و   حضور داشت گفت:

 عمفر  .کسی جز پسرت عبداهلل نیست

این سفخن   وای برتو! بخدا سوگند! گفت:
همچنفین گففت:    .یرا به خاطر خدا نگفت

روابفط   اگر کسی فردی را فقفط بخفاطر  
خویشاوندی استخدام نمایفد   دوستانه و
 «5»«پیامبرش خیانت ورزیده است بخدا و

کسی را بفه امفارت    هنگامی که عمر
طفی نامفۀ بفه او     منطقۀ تعیین می کرد،

 چنین می نوشت:

لباس درجفه یفك    طعام و مرکب، از» 
ازمنفدان  را بر نی وازهدر استفاده مكن و

بفار الهفا! تفو     در آخر می گفت: و مبند
 «7»«گواه باش

این شرایط بیانگر دعفوت مفردم بفه    
میانفه   متواضعانه است و زندگی ساده و

مرکفب   خورا  و روی در طرز زندگی و
جامعفه   اصالح مردم و نخستین گام در

بففاچنین نففوع  محسففوب مففی شففود و
انسان می تواند در همه کارهفا   ،حیاتی
پف    میانه روی داشته باشد. اعتدال و

 میخواهیم جلو فساد را بگیفریم از  اگر
 ،ده های بلند حكومتی  شروع نمفاییم ر

 کسانی که در بدنۀ پایینی حكومت قرار
 پیشگی را نخواهند جرأت فساد دارند،
 نمود.

 عدم تبعیض در برخذورد بذا فسذاد:    -هذ

مبارزه با فساد  یكی از اصول اساسی در
ان و بدون تبعیض س اداری، برخورد یك
رسفول خفدا در    .با مرتكبان آن اسفت 
ای برای جلفوگیری از   مقابل تالش عده

قطع دست زنی از اشراف کفه مرتكفب   
أيهطاُالنطاسُُ» سرقت شده بود، فرمودنفد: 

إ مطططاُأهلططط ُالطططذينُرطططبلکمُأ هطططمُإذاُسطططرقُفطططيهمُ
إذاُسطرقُفططيهمُالضطعييُارططامواُُال طرييُتر ططوهُو

فاطمططةُبنطط ُمحمططدُُايططمُاهللُلططوُأنُعليططهُالحططدُو
 «9»«سرر ُلقطع ُيدها

کسانی که قبل از شما بودند بذه   رای مردم "

بفر   عفالوه انحصاری کفه   دیگر
مخال  بودن با ایثار، تجاوز بفه  

 .حقوق دیگران نیز هست
عوامل زیادی در انحصارطلبی 

ها نقش دارنفد؛ همچفون    انسان
  اعتنایی به حقوق مردم، بفی  بی

 رغبتی به مكارم اخالقی، حرص
ترین عوامفل و    بخل؛ اما اصلی و

بی، هففای انحصففارطل  ریشففه
ایمانی یا ضفع    خودخواهی، بی
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  این علت هالک شدند که اگر شخص شذریفی 

) از طبقۀ اشراف( در بین شذان دزدی مذی   

کرد، او را رها میکردند و اگر ضعیفی دزدی 

می کرد، حد را بروی نافر می کردند. قسذم  

هذم دزدی  به اهلل که اگر فاطمه دختر محمد 

 "کند حتماً دستش را قطع می کنم

پ  اصل درشفریعت اسفالمی ایفن    
 شفریعت و  است که تمام مردم در برابر

 حقفوق مسفاوی   از قانون برابر بفوده و 
اگر حكومتی در تنفیفذ   برخوردار اند و

قانون گرفتار دو گانگی شده بفر یفك   
عداد ت تعدادی قانون را تطبیق نموده و

حكومت  ،دهد دیگر را فوق قانون قرار
هیبت خفود را از دسفت داده اعتمفاد    
مردم نسبت به دولت روز بروز از بفین  

نتیجه چنفان مفی شفود کفه      میرود و
تسففلط خففود را از دسففت  سففیطره و
 میدهد.

استاد سفعید حفوی در را بطفه مفی     
یكی از پیامد های بفد عفدم    » نویسد:

تطبیق قانون بصورت یكسان این است 
 ش یافتفه و جامعه اففزای  که جرایم در
زیفرا مفردم یفا اشفراف      عام می شود،

رسفوخ(   جاه و صاحب مقام و )زادگان
منزلفت اجتمفاعی    اند که بخاطرمقام و

خود از عقاب نجفات مفی یابنفد پف      
هرگونه جنایت را بدون هفیچ ترسفی   

یا ضعفاء اند کفه از   مرتكب می شوند و
به دنبال ایشفان   اشراف تقلید نموده و

 طبقۀ مظلوم ازجانب دیگر از ،می روند
نایل شدن بفه حقفوق حقفۀ خفود از     

یكنوع  گرفتار مجرای قانونی مأیوس و
ه شروع بفه  یأس گردید سر خوردگی و

تبلیغات برعلیه دولفت مفی    گویی وبد
به هر پیمانۀ که انحراف از قانون  کند و

وسعت یابد به همان اندازه عقفده هفا   
اعتراضات بلند تر مفی   افزایش یافته و

شفقاق بفین    اخفتالف و  اسباب شود و
  «4» «افراد امت را فراهم می سازد.

راهکارهای مربوط به نظذام اداری سذالم و   

 کارآمد

های اداری مختلفی وجفود   در دنیا نظام
هفا و   دهی این نظام دارد که نوع ساختار

کم و کی  ارتباط اجزا و عناصر سفازنده  
انفد و   هایشان با هفم متففاوت   و فرایند

ده آن، از نظففر دهنفف  عناصففر تشففكیل
کارآمدی و میزان برقراری روابط سالم و 

هفای مختلف     دور از فساد، در درجه  به
قرار دارند. آنچه که در این بخش بفدان  

گیری  خواهیم پرداخت، راهكارهای پیش
و مبارزه با فساد در این نظام بفر اسفاس   

 مبانی ارزشی اسالم است.
 نهادسازی( )توسعه زیربنایی -الف

ط زیربنفایی مفؤثر، یكفی از    ایجاد محی
راهكارهای مهم جلوگیری از فساد است. 

توان بفا   این تالش برای نهادسازی را می
 تمرکز بر مسائل زیر به ثمر رساند:

اسففتخدام مففأموران  سذذاالری:  شایسذذته
دولتی باید بر اسفاس دو معیفار اصفلی    
شایسفففتگی و درسفففتكاری باشفففد؛  

 که در قرآن کفریم آمفده اسفت:    گونه آن

ے   ے  ۓ    ھھ        ھ  ھ ہ چ

26ُالقصص:ُ چۓ  ڭ  ڭ

دختففران »  یكففی ازآن دو)دختففر( "
را  پفدرم! او  گففت:  ؛حضرت شفعیب 
زیرا بهترین کسفی را کفه    استخدام کن،

می توانی استخدام کنی آن ک  اسفت  
او همفین مفرد    و امین باشفد)  که قوی و
 ؛که خظاب به حضرت موسفی  است(
 "است.

ابطففه مففی نمونففه در ر مؤلفف  تفسففیر
لی تففرین اصففو مهمتففرین و » نویسففد:

فشفرده   بصورت کلی و ،شرایط مدیریت
 ،بدیهی اسفت  امانت( قدرت و شده بود)
تنها قفدرت جسفمانی    ،قدرت از منظور
انجام  قوت بر بلكه مراد، قدرت و نیست،

کسفی   یك مدیر قفوی،  مسؤلیت است.
است که حوزۀ ماموریت خود را بخفوبی  

با خبفر باشفد، در   از انگیزه ها  بشناسد،
سفهم   از ابتكفار  برنامه ریزی مسفلط، و 

مهفارت الزم   در تنظیم کار هفا،  کافی، و
 هدف ها را روشفن کنفد و   داشته باشد،

نیرو هارا برای رسیدن به هفدف بسفیج   
 نماید.
 خیرخفواه و  دلسفوز و  ،عین حفال  در

آنهفا کفه در    باشفد.  درسفتكار  امفین و 
تنهفا بفه    کارهفا،  سپردن مسؤلیت ها و

به همان  ،پاکی قناعت می کنند انت وام
اندازه در اشتباه اند که بفرای پفذیرش   
مسففؤلیت داشففتن، تخصففص را کففافی 

 «1» «بدانند.

حقوق و مزایای پرداختفی   حقوق کافی:
 حفد  برای کارکنان دولتی باید مكففی و 

دریافتی بقیفه کارکنفان    اقل برابرحقوق
در بخش خصوصی باشد تفا بهفره وری   

  معفرض  ا کند و کمتر درآنها افزایش پید
 از وسوسه فساد قرار بگیرند. در کالمفی 

خداونذد در   » نقل شده اسذت:  پیامبر اکرم

انسذان   کنذد:  نمی روز قیامت به سه کس نظر

و انسذان   آزادی که شخص آزادی را بفروشد؛

مذردی کذه   و  آزادی که خودش را بفروشذد؛ 

 قدر بذه تذیخیر    پرداخت دستمزد کارگر را آن

او خشذک   رطوبت عرق ناشی از کار اندازد که

 «شود
 عمفر  » ت که:فده اسفی آمفدر روایت
سخت مواظب بود تا کارمندان  فاروق

 دولتش به مال مردم آغشفته نشفود و  
سعی کفرد تفا    برای این منظور

آنها را از نظر مفالی بفه قفدری    
تأمین کند که نیازی بفه کف    

پیشنهاد  نداشته باشند. و دیگر
نیفز در   ابو عبیده بفه عمفر  
آنجفا کفه بفر     همین راستا بود،

در استخدام اصحاب  کارعمر
 گففت:  معتفرض شفد و   پیغمبر

 اصحاب پیامبر را ملوث نمودی.
من اگر از انسفان   گفت: عمر
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 «2» سلو  در مكتب نداشته باشد.
تزکیفۀ نفف     ب وبدون شفك تهفذی  

 قلب و جایگزین شدن تقوا در انسانی و
بنیفادی در   نكات اساسی و روح شاگرد

کفه   می رود، نظام تعلیمی اسالم بشمار
جوانفان   فارغان و اگر به آن توجه شود،

 ما با وارد شدن به ادارات دولتفی قفبالً  
 بففا پففا  نفسففی در آمففادگی داشففته و
 کشفور خواهنفد بفود و    خدمت مردم و

رتیب بسفیاری از مفاسفدی کفه    بدین ت
شاهد آن در ادارات دولتفی هسفتیم از   

 میان خواهد رفت.
شففافیت، یكفی از    گرایی: شفافیت -ب

مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط 
باشفد کفه    به فساد و سالمت اداری می

عبارت اسفت از آشفكار بفودن مبنفای     
کارهفای   و تصمیمات حكفومتی و سفاز  
مد. شفافیت حاکم بر توزیع قدرت و درآ

عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فسفاد   به
اداری، برای استقرار دولتی کارا و ایجاد 

 رود. کار می ای پایدار به جامعه
 گرایفی، از مقولفه   شفافیت و شففافیت 

هفای   تأکید و توجه در آموزه های مورد 
دینفی اسفت. دیفن مبفین اسفالم کفه       
حكومت را امانتی در دسفت حاکمفان و   

داند، نظفارت بفر    ن حكومت میکارگزارا
چگونگی اسفتفاده و نگهفداری از ایفن    

گویی در قبال آن  امانت و ضرورت پاسخ
  را از مسلمات مبانی سیاسی اسفالم بفه  

 ادامه دارد... آورد. شمار می

 مآخر:
ُ(.02٠صُدوم ُۀ)بر سبُ  دگا بُخلييُُ-٠
ُ(022صُدوم ُۀ)ُبر سبُ  دگا بُخلييُُ-2
ُ تاُُ-٨ ُهُالحدود()ُصحيحُمسلم 
ُ.(3٠6ص2ُ)ُاسالمُدينُفطر  ُ ُ-3
ُ(.79ص٠6ُ)ُتفسيرُ مو ه ُ ُُ-0
ُ تاهُالخرا ُألببُيوسي ُصُ-6 (٠22.)ُ
ُ(.202ص2ُ)ُاسالمُدينُفطر  ُ ُُ-7
 

 

متدین در این کار استفاده  های مؤمن و
 انی اسفتفاده کفنمآ.  فم از چه کسفنكن

جز این کار  اگر چاره ای ابو عبیده گفت:
با دادن حقفوق بفه آنهفا    را نداری پ  

بفه   )دسفتبرد  کاری کن که از خیانت و
در امففان  بیففت المففال( امفوال مففردم و 

 «6»«.باشند
در خصوص میزان صفالحیتی   شفافیت:

که بفه کارمنفدان بخفش عمفومی داده     
شود، باید قوانین و مقفررات شففاف    می

وجود داشته باشد تا از احتمفال درگیفر   
شدن در فساد کاسفته شفود و زمینفه    
 ارزیابی عملكرد کارکنان فراهم گردد.

هففا و  رسففانه رسذذانه و مطبوعذذات آزاد:
ل مهم و حسفاس  یات آزاد برمسامطبوع

 را نیفاز  کنند؛ اطالعات مفورد  تمرکز می
افزایش آگاهی و مشارکت عمومی  غرض
 نماینفد؛ و  می سطح گسترده منتشر در

هفا را افشفا    و سوء عملكرد خطاکاریها
ها هنگامی که در همه این نهاد کنند. می

باید محیطفی را   ،می گیرند کنارهم قرار
ایجاد کنند که در آن، مردم مسفئولیت  
اعمالشان را بپذیرند و سیستم نظارت و 

رونففق و  ارزیففابی بففه کففاهش فسففاد، 
تفر    شكوفایی بیشفتر، و ثبفات اففزون   

که قفرآن کفریم    چنان نجامد.اجامعه بی
 میكند: یادآوری

 ڭ ڭ  ڭ       ڭ     ۓ    ۓچ

 ۆ ۇ ۇ ۆ

کاهش این پدیدۀ  بی تردید در باشند،
نقفش   فسفاد اداری(  )نفامیمون  شوم و

کسی جفرأت   مثبتی خواهند داشت و
نخواهد کرد که به اعمال ضفد منفافع   

 مردم دست بزند. کشور و

تفرین   ارزش  آخرین و نه کم آموزش:
سازی   کار برای نهادینه و راهكار و ساز
ظام آمفوزش  گیری از ن در جامعه، بهره

جامعه نقشی  است. نظام آموزش در هر
 دهفی ارزش  عمده و اساسی در شفكل 

 های مؤثر بر رفتفار اففراد دارد. بفدین    
رود که نظام آموزشی  انتظار میترتیب،  
  یك جامعه اسالمی، مبلّغ و منتقفل  در

کننده نظام ارزشی اسفالم بفه تمفامی    
ها باشد تا افراد  ها و در همه مكان گروه
ین نظفام، بتواننفد در   شده در ا  تربیت
که بر عهده   های مختل  اجتماعی نقش
صفورت اخالقفی عمفل      گیرند، بفه  می
 کنند.
نظام آموزشی اسالم توجه باید بر  در

محیط زنفدگی روز   این گردد که فضا و
مرۀ شاگرد در انسجام کامل با مكتفب  

این نكفات مفورد بررسفی     قرار گیرد و
د با مسفجد منطقفۀ   باشد که آیا شاگر

آیفا دوسفتان نیفك     ،د التزام داردخو
مفنهج   یعنفی در  صالح داردآ سیرت و

روش شففاگرد در  تربیتفی اسفالم راه و  
 خارج مكتب ترسیم گردیده و داخل و

او خواسته شود کفه بفه مقتضفیات     از
داخفل و   عمل نمایفد تفا در   تمام آنها

همفاهنگی   پوهنتون از خارج مكتب و
شهادتنامۀ که  و گردد. کامل برخوردار

کردار خود بدست می آورد  زسلو  وا
 کامیابی هر فرد مكتفب مفؤثر   باید در
اهالی بر اینكفه   شهادت امام و باشد و

پیفدا   شاگرد همیشه در مسجد حضور
شهادت ساکنین محلفه بفر    می کند و
حسن سیرت شاگرد بایفد   استقامت و

اهمیففت کمتففری از شففهادت حسففن  

 20٠:البقرةچۈۈٴۇۋ

اگرخداوند برخی ازمفردم را   "
 بوسیلۀ برخی دیگردففع نكنفد،  
فساد زمین را فرا می گیرد،ولفی  
خداوند نسبت به جهانیان لطف   

 "حمت داردمر و
مطبوعفات در   اگر رسانه هفا و 
اعمال  درست وافشای عملكرد نا

ناشایست فساد پیشگان برنامفه  
شته بی طرفانه دا مند وهای سود
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 فواید بعثت انبیاء در قرآن کریم:

گرچه قرآن کریم کتاب هدایت است 
ابی انسفان بفه   و برای هفدایت و راهیف  

نازل شده است، امفا در   سعادت حقیقی
بسیاری از آیات نیز بفه فوایفد خاصفی    
برای بعثت انبیا اشاره میكند که در اینجا 

 آنها راشایسته توجه و دقت میدانیم.

 تعلیم حقایق دست نایافتنی -1

انبیاء حقفایقی را بفه انسفان تعلفیم     
میدهند که انسان بدون وحی بفه آنهفا   

 نمی کند: آگاهی پیدا

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    

٠0٠ُالبقرة:ُچېۉېېېۉ

همفانطور کفه در میفان شفما     ترجمه: 
فرستاده ای از خودتان روانه کردیم که 
آیات ما را برشما میخواند و شما را پا  
می گرداند و به شماکتاب و حكمت می 
آموزد و آنچه را نمفی توانسفتید آگفاه    

 دهد.شوید، به شما یاد می
از جمله پایانی آیه، استفاده می شفود  
که پیامبران علومی را به انسان ها تعلفیم  
دادندکه آگاهی برآن، جز از طریق وحفی  
امكان پذیرنبود و انسفان نمیتوانسفت از   
 غیر راه وحی و نبوت به آن آگاه شود.

در واقع، قرآن کریم دارای دو بخفش  
از علوم اسفت؛ بخشفی از معفارف کفه     

ا راه استدالل تجربی، عقلفی یف   میتوان از
کرد و شففهودی بففه آن دسترسففی پیففدا

آمدنفد تفا بفه     ؛انبیای الهی
آزادی ببخشفففند و از  انسفففان

بارهایی که بردوش آنها سنگینی 
 می کند، آنان را آزاد کنند:

ژ  ڑ  ڑ  ک  چ

 ٠07األعراف:ُ چگک  ک  ک
 پیامبر بارهای سنگینترجمه: 

و زنجیر هایی راکه برآنها بود بر 
 می دارد.

بت پرستی، خرافات، عادات و 
رسففوم غلففط، نففادانی، قففوانین 
نادرسففت، اسففارت، اسففتبداد،  

را که نزول کتاب و میفزان، مقدمفه آن   
ٱ  چید بعثت انبیاء میداند: است از فوا

ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  

 20الحديد:ُ چڀپپڀڀ
ما رسوالن خفود را بفا دالیفل    ترجمه: 

روشن فرستادیم و همراه آن ها کتاب و 
میزان نازل کردیم تفا مفردم قیفام بفه     
عدالت کنند. مردم بایفد بفرای اجفرای    
عدل اقدام نمایند و در برابر ظلم قیفام  

قیفام   کنند تا عفدل گسفترش یابفد و   
 مردمی در راستای قسط و عدل باشد.

 آزادی انسان ها -1

یكی از فواید بعثت، نجات انسفانها از  
چنگال اسفارت اسفت؛ زیفرا همیشفه     
زمامداران مادی برای تثبیفت موقعیفت   
خود، انسانها را به غل و زنجیر کشیده و 
اموری را برآنها تحمیل کفرده انفد؛ امفا    

طریق وحی ممكفن   بخشی دیگرکه جز از
نبوده است؛ مانندبسیاری از حقایق توحید 
و معارف معفاد و جهفان پف  از مفرگ و     

 قیامت.

 تزکیه و تربیت -2

تزکیه نفوس و تهذیب ارواح از ناپفاکی  
های اخالقفی نیزیكفی از فوایفد بعثفت     

ت؛ چنانكه قرآن کفریم در آیفات   انبیاس
2الجمعة:ُ چٹ  چ  متعددی فرمود:

 

تربیت انسان، بیش از جنبه علمی اش، 
دارای جنبه های عملی است و مربفی در  
صورتی در کار خود موففق میشفود کفه    
افزون برآموزشهای الزم، بتواندبه گونفه  
عملی، الگوی کاملی برای تعلیمات خفود  

مال خفویش  باشد و باصفات و اخالق و اع
تمام مسایل تربیتی را نشان دهفد. ایفن   
کارمهم، در صفورتی میسرفر اسفت کفه     
پیامبرانی از جن  بشر، به صورت الگفو  
ها و اسوه هایی برگزیده شوند و صفات و 
برنامه های یك انسان کامل را در عمفل  
نشان دهند تا افراد جامعه به آنها تأسرفی  
کنند و قدم در جای قدم های آنها نهنفد  
و مسیر پرپیچ و خم تكامل را به رهبفری  
 آنها بپیمایند. از اینرو، در قرآن فرمود:

 2٠ُاألحزاه:چوئ ۇئۇئ ۆئۆئۈئ ۈئ  ېئچ

برای شما در زندگی رسول خدا ترجمه: 
 سرمشق نیكویی بوده است.

 اقامه قسط و عدل -3 

قرآن کریم برقراری عدالت اجتمفاعی  

دوم و آخر قسمت  

 

 استاد امان وفا 
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انسان به سوی خدا، بر ادراکات عقلی او 
صحه بگذارند و یافته های واقعی خفرد  
انسانی را بفا بیفان خفود کفه از وحفی      
آسمانی سرچشمه می گیفرد، تأییفد و   
تأکید و احیاناً بفه اصفالح و تعفدیل آن    

کنند؛ این، همان چیزی است کفه  اقدام 
 قرآن از آن به تذکر یاد میكند:

ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  چ

 02إبراهيم:ُ چوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
این قرآن، ابالغی است به همه ترجمه: 

مفردم تفا انفذار شوند و بفداننفدکه او 
) خداوند( معبفود واحفدی اسفت و تفا     
 صاحبان مغز و اندیشه متذکر شوند.

و  چۈئ     ۆئ چاسففت:  گففتفنی
و ماننفدآن، از عنفاوین   « أولوااألبصار» 

ویژه ای است که قرآن با بفه کفارگیری   
آنها اندیشه وران و خرد ورزان بشری را 

 مخاطب خاص خود قرار میدهد.
 دعوت به حیات وزندگانی -7

فرآن کفریم، اسفتفاده   از بعضی آیات ق
به یك حیات می شودکه انبیا افراد بشر را

 و کامل واقعی دعوت می کنند:جامع 

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ

 23األ فال:ُ چېۅ   ۉ  ۉ   ې
ای کسانی که ایمان آورده اید! ترجمه: 

دعوت خدا و پیفامبر را اجابفت کنیفد؛    
هنگامی که شفما را بفه سفوی چیفزی     

 میخواند که شما را زنده می کند.
از مطالففب گذشففته میتففوان نتیجففه 

ف پنفدار  گرفت که دین و مذهب، برخال
بسیاری از ساده اندیشفان، مسفأله ای   
شخصففی و خصوصففی نیسففت؛ بلكففه  
حقیقتففی اسففت کففه در تمففام زنففدگی 

زندگی انسانها حضور دارد و تمام شؤون 
 را به رنگ الهی و انسانی در می آورد.
 مخالفان بعثت انبیاء و وحی الهی:

متكلمففان، در بیففان ضففرورت بعثففت 
اند؛ امفا  انبیاء از فواید بعثت سخن گفته 

در مقابل، گروهی نیز بفا بعثفت انبیفاء    
مخالفت و در برابر دین الهی ایستادگی 
و از دین نفی فایده نموده اند. ایفن هفا   
خود بر دو دسته اند؛ عده ای عالمانه به 

تثمار، استعباد، استحمار طاغوتیان و اس
مانندآن، بار های سنگین و زنجیرهایی 
است که برگردن مفردم اسفت و انبیفا    
مبعوث می شوند تا انسفانها را از انفواع   
اسارت های فرهنگی، اقتصادی، نظفامی  

 و ... نجات دهند.
 رفع اختالف -5

همیشه انسان ها از اختالف رنج می برنذد و  

عله مخالفت ها و محاربذت  جوامع بشری در ش

ها می سوزند و نیرو های عظذیم و امکانذات   

فراوان آنها در این راه بر بذاد میذرود. اگذر    

اختالفات در بین انسانها از بین برود، نیذرو و  

امکانات به جا به کارگرفته میشود و درنتیجذه،  

جهان به سوی ترقی و تکامل گام برمیدارد. از 

انبیذا را   بعثت وایداینرو، قرآن کریم یکی از ف

 رفع اختالف معرفی کرده است:

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

2٠٨ُالبقرة:ُ چکژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک

مردم، أمت ییگانه بودند، پف  ترجمه: 
) اختالف کردند و( خدا پیامبران را نوید 
آور و بیم دهنده بر انگیخت و بفا آنفان   

اد تا میان کتاب خود را به حق فرو فرست
مردم در آنچه که باهم اختالف داشفتند  
داوری کند. اختالف قبل از روشن شدن 
حق، زمینه شفكوفایی علفم را ففراهم    
مینماید و صحیح ترین میفزان ارزیفابی   
آرا و انظار، همانا وحی الهی است؛ ولفی  
اختالف بعد از روشن شدن حق، زمینفه  
هبوط و سقوط جامعه خواهد بود؛ البته 

نبوت برای آن نیز عالج و درمان وحی و 

مخالفت بادین برخاسفته و آن را نففی   
کرده اند و برخی نیز در اثفر خواسفته   
های نفسانی و عفدم مبفاالت و بفرای    

یی خود، دین را انكار می کنند؛ بی رها
آنكه دارای مكتبی باشند، از این گفروه  

 «5» شود.تعبیر می« اوباش» در فن کالم به
پیداست که در برابر دسته دوم، نمی 
توان بحث فنّی کرد و آنان را بفا بحفث   
علمی متقاعفد سفاخت؛ زیفرا هفوس     
پرست به چیزی کمتر از عمل به فتوای 

ود؛ اما در برابفر  هوای نف  قانع نمی ش
دسته اول که شبهات عالمانفه دارنفد،   
می توان اشكال های آنان را ارزیفابی و  
 تحلیل کرد؛ سپ  به آنها پاسخ داد.

 شبهه مخالفان بعثت و وحی:

یكففی از شففبهات رایففج در بففین   
متكلّمین کفه آن را جفواب داده انفد،    

است. چون این شفبهه  « براهمه» شبهه
را نیز مطفرح  به وسیلۀ معاصران عقل گ

می شود، در این جا دو محور این شبهه 
را طرح نمفوده، سفپ  بفه جفواب آن     

 هامی پردازیم.
براهمففه مففی گوینففد:   محذذور اول ؛

تعلیمففات پیففامبر از دو حففال خففارج  
نیست؛ یا موافق عقل است یا مخفال   
آن؛ اگر موافق عقل باشفد، نیفازی بفه    
تعلیمات آنان نداریم؛ زیرا عقل بشر به 

وصول بفه آن تعلیمفات قفادر    در  و 
خواهد بود و اگر تعلیمات انبیاء مخال  
عقل باشد، پذیرفتن آن ها سزاوار مقام 
انسانیت نیست؛ زیرا پفذیرش خفالف   
عقل، تجاوز از حدود انسفانیت و ورود  

 در حریم حیوانیت است.
اوّالً در مواردی که عقل قادر به  پاسخ؛

در  و داوری باشففد، تعلیمففات انبیففاء 
د تأیید و تأکید حكم عقل اسفت و  مفی

با بیان پیفامبران، اهتمفام انسفان بفه     
بیشتر می شود، « احكام عقلیه» رعایت

ثانیاً به دلیلی بر حصر تعلیمات انبیفاء  
در موافق عقل و مخال  عقل) مسفایل  
عقل پذیر و عقل سفتیز( اقامفه شفده    
است؛ زیرا امكان دارد که شقّ سفومی  

 ویژه ای ارایه میكند.
 یاد آوری فطریات و مستقالت عقلیۀ -6

انسففان، بسففیاری از حقففایق  
موجود عالم هستی را که به بفود  
و نبود بر می گردد و نیز بسیاری 
از باید ها و نباید ها را بفا دلیفل   
عقلی در  می کند؛ ولی همیشه 
وسوسه هایی در أین در  عقلی 
نهفته است. از اینرو، لط  خفدا  
ایجاب می کند که پیفامبرانی را  
مبعوث کنفد تفا ضفمن دعفوت     
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لیم  انبیفاء،  محقق باشد؛ بلكه غالب تعا
نه موافق احكام قطعی عقل است و نفه  
مخال  آن؛ زیرا این تعفالیم، مجموعفۀ   
عقاید و احكامی اسفت کفه عقفل بفه     
تنهایی قادر به در  و صدور حكفم در  
بارۀ آن ها نیست؛ لیكن آن را تجفویز  
می کند و دلیلفی بفرای اسفتحالۀ آن    
ارایففه نمففی دهففد؛ ماننففد بسففیاری از 

احكام عبفادات.  جزئیات اصول دین و 
قرآن کریم نیز در بیان رسفالت انبیفاء   
فرمود: پیامبران عالوه بر تالوت آیفات  
و تزکیه نفوس و تعلیم کتاب و حكمت، 
حقایقی را به انسان تعلیم می دهند کفه  
  او به تنهایی قادر بر در  آن ها نیست:
خالصه آن که اوّالً عنوان موافقفت و  
و مخالفت، با یك دیگفر تقابفل عفدم    
ملكه دارند و نه تناقص، ثانیاً متقابالً در 
عدم و ملكفه، گرچفه اجتمفاع پفذیر     
نیستند، ولفی انتففای هفر دو ممكفن     
است؛ یعنی می توانفد مطلبفی وجفود    
داشته باشد که عقفل، نفه مواففق آن    
است و نه مخال ،؛ زیرا عنوان وففاق و  
خالف، متفرع بر در  است و مطلبفی  

ه موافق را که عقل در  نكرده است، ن
آن است و نفه مخفال  و ایفن، همفان     
امتناع و اِبفای از رأی دادن اسفت کفه    

یاد « رأی ممتنع»گاهی از آن به عنوان
می شود. ثالثاً چون عقل به قصور خود 
در بسیاری از معفارف جهفان هسفتی    
آگاه است، ضرورت معلّم غیبی را در  

 نموده، آن را می پذیرد.
شفده  به دلیل عقلی ثابت  محور دوم؛

است که خداوند حكیم است و حكفیم  
از بندگان خود عباداتی را که عقل بفر  
آن داللت نكند، طلب نمفی کنفد و از   
سوی دیگر، دالیل عقلی، بشر را به این 
هدایت می کند کفه جهفان آففرینش،    
آفرینندۀ حكیم و توانایی دارد که بفه  
بندگان خود نعمت هایی ارزانی داشته 

ا را بر آنفان  و سپاسگزاری آن نعمت ه
الزم کرده است. از این رو، هنگامی که 
خداوند را با عقل و مشاهدۀ نشانه های 

او در مخلوق شناختیم، در مقابفل نعمفت   
های او سپاسگزاری می نماییم و کسی که 
خدا را شناخت و شكر نعمتش را به جفای  
آورد، استحقاق پفاداش الهفی را خواهفد    

و در چنان که اگفر خفدا را انكفار    داشت؛ 
مقابل نعمت ها ناسپاسی کنفد، اسفتحقاق   

 کیفر دارد.
بنابر این، لزومی نفدارد کفه انسفان از    
بشری مانند خود پیروی کند؛ زیرا دلیفل  
عقلی او را به معرفت خدا و سپاسفگزاری  
او وادار می کند. پ ، نیفاز بفه پیفامبر و    

ُ «7»تعلیمات او ندارد.
نف  حكم عقل به لزوم معرففت   پاسخ؛
ار و شكر نعمت های او، دلیل لزوم پروردگ

بعثت انبیاست؛ زیفرا عقفل در کیفیفت و    
کمیت شناخت اوصاف و کماالت خداوند و 
نیز در معرفت عملی که با آن شكر مُفنعِم  
محقق می شود، نیازمند به راهنماست که 
همان پیامبران اند. پیامبران، گرچه مانند 

معنوی  سایر انسان ها اند، لیكن در کماالت
و به دلیل  اخالق الهی از دیگران ممتاز اند و

همین امتیاز روحی، الیق وحی الهی شده و 
 مأمور راهنمایی دیگران گشته اند.

نیاز بشر در شناخت اوصاف و کمفاالت  
الهی و کمیت و کیفیت سپاسفگزاری بفه   
معلم و راهنما، به دلیفل وجفود اخفتالف    
عقففالً در آن هاسففت و خداونففد، احكففام 

صادر نكرده و از بندگان خود مناقض عقل 
نخواسته است کفه از انبیفاء تعفالیمی را    
دریافت کنند که مخال  حكم عقل باشد؛ 
بلكه بندگان را به اموری متعبّد ساخته که 
عقل به تنهایی قفادر بفه کشف  آن هفا     
نیست و درعین حال، حكفم بفه امتنفاع    

 تعبّد به آن امور را نمی کند.
قلففی الزم خالصفه آن کفه اوالً برهفان ع   

است، ولی کفایت نمی کند. ثالثاً اندیشوران 
خردورز، نه بی نیاز از وحفی و نبفوت و نفه    

ایفن رو،   صاحب چنین مقام منیعی انفد. از 
 شود.ضرورت وحی و رسالت احساس می

 نتیجه گیری:

انبیاء حقایقی را بفه انسفان تعلفیم     -1
میدهندکه انسان بفدون وحفی بفه آنهفا     

 همچنففانآگففاهی پیففدا نمففی کنففد و 
قرآنكریم برقراری عفدالت اجتمفاعی،   
نزول کتاب و میزان را از فوایفد بعثفت   

 انبیای الهی میداند.
 تزکیه و تربیت: -2

 ‡یكی دیگر از فواید بعثت انبیفاء 
تزکیه نفوس و تهذیب ارواح از ناپفاکی  
های اخالقی است، چنانچه قرآنكفریم  

ٺ  ٺ  چدربسیاری جاهافرموده است: 

ٿ     ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ 

2ُالجمعة:ُ چ. . .ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

اوست کسی که در میفان نفا   ترجمه: 
خواندگان، پیامبری از خود ایشفان بفر   
انگیخت، بر ایشان آیات او را میخوانفد  
و ایشان را پا  مفی کنفد، ایشفان را    

 کتاب و دانش می آموزد...

یكففی دیگففر از فوایففد بعثففت    -3
نجات انسفان هفا از چنگفال     ‡انبیاء
ت و بردگفی اسفت، زیفرا همیشفه     اسار

زمامداران مادی برای تثبیفت موقعیفت   
خود، انسان ها را به غل و زنجیر کشیده 
و اموری را برآنها تحمیل کرده انفد، امفا   

انسفان هفا   آمدند تابه  ‡انبیای الهی
حریت و آزادی ببخشند و از بار هایی که 

کند، آنفان را   بردوش آنها سنگینی می
ید انواع اسارت های رهایی بخشیده، از ق

نظفامی  و فرهنگی، اقتصادی، سیاسفی  
 کنند.زمامداران مستبد آزاد 

یكی دیگر از فواید بعثت انبیفاء   -1
را قرآنكریم رفع اختالف معرفی کفرده  
است، زیرا اگر اختالفات در بین انسانها 

از بین برود، نیرو و امكانات مادی 
و معنوی به موقع و بجا بفه کفار   

و در نتیجففه،  گرفتففه مففی شففود
جهان به سوی ترقفی و تكامفل،   

میدارد و امینت و سعادت گام بر 
انسففان هففا در رفففاه، آرامففش و  

 می نمایند. آسودگی امرار حیات
 مآخر:

٠١ُ-9 ُص0شططططططرحُالمقاصططططططد ُ ُ-٠
6١2ُ ُص2٠مللُوُ حل ُ ُ-2
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په ارثرو  وادونو ر  د دنین اس ،ط په   ه 

خو الالاله و ه صالالالورک رالالال  چالالالژ د مالالالور او پالالالمر پالالاله 

پالالاله ځالالال،نګړ  دوک د مالالالور پالالاله خو الالاله دالالالواز لالالالر  

او رومالالالالاله دالالالالالالزا ور الالالالالاله نالالالالالاله ده ا،رالالالالالال  رالالالالالالو ه خالالالالالالو 

بالالر اس پالاله ځ نالالالو   وادونالالو رالالال  دغالاله مودالالالوې 

 درم ګڼ  رو  او دزا ور ه ا،ر  رو  ده.

ف ،نسالالالالت،ن دالالالالزا قالالالال،نون څلالالالالورم دا مودالالالالوې د ا

  504او 504 ه504 ه505 ه504افصالالالالالالالالالالالالالالال  پالالالالالالالالالالالالالالالاله

ا مالالالالالالالال،دو رالالالالالالالالال  تسالالالالالالالالال    رالالالالالالالالو  دهه مالالالالالالالالالونږ  الالالالالالالالال  د

مودالوې د الزیال، و معلومال، و د  رالساله رولالو پاله 

 موخه په مشر  دوک مط،لعه روو:

 ددنین تعر   -۱

 د دنین د س طي لو تعر   -۵

 د دنین د س طي لو  ن،صر -۳

 د دنین د س طي لو م ،زاک -۴

 د دنین س طي ک د رر عت له نظره -۲

ت ر امسالتور   الدنالین پاله ل-۱

  ۴۰۵ تالال،رک د  او  م ارنګالاله  د دالالزا قالال،نون پالالها

 مه م،ده ر  دا  و ووی  روک:

 د حالال،مهی  الال ی دنالالین
 
د و لالالو  ارالاله څالالود  مالال ا

 ،ط اسالالال  الالال، د  الالالر نالالالوې بالالال  ا  الالالت لالالاله الر  دنالالالین

ه د  اله نو  اله او رړ   نو دلته د مر اال   مال 

د مر االالالال  د نطالالالالت مودالالالالوې رامنځتالالالاله رېالالالالږ ه نالالالالو 

نالالالالالین د سالالالالال ط  لو  ن،صالالالالالالر ویالالالالالم  رالالالالالو چالالالالالژ د د

 : ت،رک د  له

 م،دي  نصر .1

 معنو  ي، روانی  نصر .4

 م،د   نصر: .4

د مالالالالالال،د   نصالالالالالالر د  ا الالالالالال  لالالالالالاله پالالالالالال،ره النالالالالالال    .5

 ادزاو ه درورک د :

 د مر ا  فع  .4

 د ار  ،و وسيله .4

 د ست يت رابطه نوي ه او  .7

۱- 

د دنین خ،ردوک پاله غیالر  ت  الی  وګاله او مخ ال  

د مو الالالالالالال  څ الالالالالالاله د مالالالالالالال،د   نصالالالالالالالر د  ا الالالالالالال  پالالالالالالاله 

خ، ر الزمه ده چژ ښځه ح،مله و ه راله ښالځه 

ح،ملالالالالالالالالاله نالالالالالالالالاله و ه نالالالالالالالالالو د اسالالالالالالالالال ،ط مودالالالالالالالالالوې نالالالالالالالالاله 

رامنځتاله رېالالږ . دلتاله ب، الال  ووا الالو چالژ دغالاله دالالرم 

مطلالالالالالال  دالالالالالالرم نالالالالالاله د ه بل الالالالالال  م  الالالالالال  دالالالالالالرم د  او 

م   الالالالاله د  چالالالالالژ پالالالالاله   الالالالالی رالالالالال  نو  الالالالاله م  الالالالال  دالالالالالر 

ررط ګڼ  رو  دهه رله چژ په م    درم ر  

نو  الالاله  رالسالالاله نالالاله یالالال وه نالالالو رالالالروې ګڼالالال  رېالالالږ ه 

خالالالالالالو ب، الالالالالال  ووا الالالالالالو چالالالالالالژ د دنالالالالالالین پالالالالالاله اسالالالالالال ،ط رالالالالالال  

رالالالالالالالالالروې نالالالالالالالالاله متا الالالالالالالالال  رېالالالالالالالالالږ  یعنالالالالالالالالالو د دنالالالالالالالالالین د 

س،قط  و درم رروې نه لر ه د اف ،نسالت،ن د 

او ره په فع  د غیر.

م الالالال ن د دالالالالزا قالالالال،نون د څلالالالالورم خالالالالو د اف ،نسالالالالت،ن 

  مالالالالالالالاله مالالالالالالال،ده رالالالالالالالال  دا الالالالالالالال و تعریالالالالالالالال  ۴۰۵افصالالالالالالال  پالالالالالالالاله

 د حالالالالالال،مهی » و انالالالالال   رالالالالالالړ  د : 
 
رالالالالالاله څالالالالالالود  مالالالالالال ا

ر    ی دنین د و لو  ، د  ر نوې ب  ا  الت لاله ال 

رلونالالالالالالو   ۷ااسالالالالالال ،ط رالالالالالالړ ه پالالالالالاله او د حالالالالالال س چالالالالالالژ د

 «څ ه زی،ک نه و ه مااومی  .

رالالالال  د م الالالال ن د سالالالال   د رلمالالالالی پالالالاله پالالالالور نو تعریالالالال  

 له رلمی څ ه استب،ده رړ  ده.اس ،ط پرځ،  د

 
 
اسالالالال ،ط د مر االالالال  د فعالالالال  پالالالاله اسالالالال،د چالالالالژ  مالالالال ا

و ه دنالالین د مالالور لالاله رحالال  څ الاله اخرادیالال  ه خالالو 

س   د خد  من ی  م  له امله د مور لاله رحال  

  چالالژ سالال تونه څ الاله د اخراد الال و څ الاله  تالال،رک د

 ی  د ر د .

م ،ک: مرضه  ت  الی ح،دثالهه لااله لویال که ویالروک 

 او دا  و نور.

پالالاله قالالالرآن رالالالری  رالالال  دنالالالین پالالالر رالالالپ و مرحلالالالو ویشالالال  

 رو  د :

 نطبه .1

  ل ه ااينګه و نه  .4

 سالالالالالالالالور رنهالالالالالالالی غو الالالالالالالاله چالالالالالالالالژ د  .4
 
مضالالالالالالال ه ا  ر تالالالالالالالال،

 رو نيو رنو رګونو لرون   ده. 

  ظ  .5

 په غو ه پو هی  ظ  .4

 رو  .4

۳- 

 

لاه څنګه چژ ووی  روک چژ د دنالین د اسال ،ط 

خالالالال،ردولو څ الالالاله مخ الالالال  د مو الالالال  څ الالالاله د دنالالالالین د 

 رېږ . اپو هی   ه وی یعنو

د  ت،بت لاله ه ،ياله: دنالین د نطبالی د 

دو یالالالالالالال و لالالالالالالاله ابتالالالالالالال ای  مراحلالالالالالالالو څ الالالالالالاله 

  ت،رک د .

د -۲

)خطططرو ُالجنطططينُمطططنُف  الالال،(و لالالاله نظالالالره: 
ُ ططانُالجنططينُتططامُالخلقططهُحططُ  مُامططهُسططواء

ُ انُبفعلُالمراهُالحاملُ اوُ ارصاوسواء
یعنالالو د دنالالین خالال،ردوک  اوُبفعططلُ يططر.(

ه رالاله دنالالین ر،مالال  و  دمالالور لالاله رحالال  نالال

او رالالاله نالالال،  ام الالال ه پالالاله فعالالال  د مالالالور و  
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  مالالالالاله مالالالالال،ده دا الالالالال و صالالالالالراحت ۴۰۴دالالالالالزا قالالالالال،نون ا

دنالالالالالین د اسالالالالالال ،ط پالالالالاله دالالالالالرم رالالالالالالروې د لالالالالالر : ا د 

 م ،زاک و  نه ده. 

 م ارنګالالالاله ب، الالالال  ووا الالالالو چالالالالژ دنالالالالین  پالالالاله مختلبالالالالو 

دورو ویشالالالالالالال  رالالالالالالالو  د  چالالالالالالالژ   الالالالالالاله  تالالالالالالال،رک لالالالالالالاله 

رالالالالالالالالپ و دورو څ الالالالالالالاله و چالالالالالالالالژ مخ الالالالالالالال   رالالالالالالالالر رالالالالالالالالوکه 

 
 
اسالالالالالالالالممي ف  الالالالالالالال،(و دغالالالالالالالالو مراحلو الالالالالالالاله چالالالالالالالالژ  مالالالالالالالال ا

اس ،ط  رسره یال وه د الت الزم رالړ  د ه خالو د 

رالال  نالاله د  دالالزا قالال،نون ب الال، دغالاله مراحالال   پالاله پالال،م 

ن الالالالالالالولی او ف الالالالالالال  د دنالالالالالالالین اسالالالالالالال ،ط دالالالالالالالرم ګڼالالالالالالالال  

رالالالو  د . نومالالالو   مودالالالوې د دالالالزا قالالال،نون پالالالاله 

  مالاله مالال،ده رالال   صالالریح رالالو  او د مر االال  ۴۰۵ا

  رلونالالو څ الاله ۷لالاله پالال،ره یالال  او د حالال س چالالژ لالاله ا

زی،ک نه و ه ا،رهی د ه نو  ر   ه  م  چالژ د 

ح،مهی   ی دنین سال   رالړ  د مر اال   مال  

 و  او راله ګڼ  رو  د ه ره دغاله  مال  
 
 مال ا

ه درم د  او مر ا  ی  م ،زاک رېږ .
 
 خط،

۲-

د دزا ق،نون د دنین اس ،ط د درو  ، ا  الت 

پالاله صالالورک رالال   الال، د درملالالو او دا الال و نالالورو مالالوادو 

د استعم،ک په اس،د واضح حا  رړ  چژ دغه 

  مالالالال،دو رالالالال  ۴۰۳او ۴۰۵مالالالالوارد د دالالالالزا قالالالال،نون پالالالاله ا

و  ری الالالاله دنالالالالین  صالالالریح رالالالالو  د ه رالالاله پالالالاله پالالالور ن

اس ،ط ی وه ق،نون ور اله دالزا اال،رهی ده چالژ دغاله 

 موارد په دوو ح،لتونو ر  مط،لعه روو:

: فز   او روانی  ر  ه ي، وسيله:

ګي،هی او رېمي،و  درم 

فزی   وس له مما  له  ،و ریخوالی اخشونت  

سالالالره ملالالاله و ه لاالالاله دالالالرو او دالالالر    الالال،  الالالر نالالالوې 

ازار او ا  الالالالالت چالالالالالژ   الالالالاله دسالالالالالم،نی و  او  الالالالال،  الالالالال  

روانی و ه درو او در  لاه: دالر،ه واردوک د 

  ی پر ب ن  چژ د دنین د اس ،ط س   یال و 

څلالالور سالالوه چالالژ دغالاله مودالالوې د دالالزا قالال،نون پالاله 

 م،ده ر  تس    رو  ده. دو مه

 الالالالموه پالالالالر دالالالالرو پالالالاله نومالالالالو   مالالالال،ده رالالالال   صالالالالریح 

رالالالالالو  چالالالالالژ  الالالالالر نالالالالالوې ا  تاځورونالالالالالهه رالالالالالان هه 

او  الالالالالالالالالباو وارد یالالالالالالالالال و بالالالالالالالالالر اس د فزی الالالالالالالالال  غالالالالالالالالال   

ح،لالالالالت څ الالالالهه پالالالاله  مالالالالومی دوک پالالالالر ودالالالالود  الالالالال،ثیر 

 لر .

 م ارنګالاله ب، الال  ووا الالو چالالژ امتنالال،ې د فعالال   الال  د 

دنالالین د اسالال ،ط سالال   رېالال ا  یالال وه لاالاله زو ه 

ب، الالال  وویالالال  یالالال و چالالالژ د مالالالر  زمالالال،ن  الالال  

رالالالالرط نالالالالاله د ه رالالالاله ښالالالالالځه د دالالالالالرو او 

در  په صورک ر  ن،روغه ی و او څو 

   دالرو  مال   ور ی وروسته دنالین د

او دالالر  لالاله املالاله اسالال ،ط یالال و نالالو دلتالاله 

د دالالالرم مالالال،د   نصالالالر متا الالال  د ه نالالالو 

د دالالرو او دالالر  او د درملالالو د وررولالالو 

 الالال،  الالال  خو لالالالو او  الالال،  الالال  د نالالالورو روانالالالی 

مودالالالالالالالو ، و  الالالالالالالرمن  مسالالالالالالال  مه رابطالالالالالالاله 

مودوده و  او نو  ه  رالسه یال و چالژ 

د دنالالین مالالر  د ه ب الال، دلتالاله د سالالت  ت 

دا ام الالال،ن لالالالر    الالاله وسالالال،   و  چالالالژ  د ت،بالالالت 

ر  د دنالین پالاله اسال ، ولو رالال  پاله رالال،ر د ه لاله ال 

نالالالو وسالالالال،   پالالالاله فزی الالالال  ح،لالالالت رالالالال  مطالالالالر  رېالالالالږ  

چالالالالالژ دغالالالالالاله باالالالالالالې بالالالالالاله د م الالالالالال،زا و پالالالالالاله باالالالالالالې رالالالالالال  

واضالالالح رالالالړوه دلتالالاله دا ویالالالم  رالالالو چالالالژ موخالالاله د 

دنالالین اسالالال ،ط د ه رالالاله دغالالاله د درمالالال  لالالاله الر  

و  او رالاله د   الالو  مل الال،ک لالاله الر  و ه رالاله پالاله 

 د الالالر و  او رالالاله د  الالال ی پالالاله ردالالال، ت و ه دالالالواز 

  ۴۰۳نه لر ه ب،   ووا و چژ د دزا قال،نون پالها

مالاله مالال،ده رالال  دغالاله دوک اچ ،صالالو  الاله متوسالال  

حالال س پالاله پالال،م رالال  ن الالوک رالالو  د  او  الال،  الال   الالر 

  اف ،ن و پور  ن    دزا ۴۰۰۰۰ردطته زرها

 ور ه ا،ر  رو  ده.

۳-

لاالالاله څنګالالاله چالالالژ مالالالو دا خ الالالره ورالالالړه چالالالژ د دنالالالین 

ر  او  م ارنګالالاله مالالالو اسالالال ،ط یعنالالالو د دنالالالین مالالال

دا    واضح رړه چژ دغه م    درم د ه ناله 

مطل  درمه  رڅو چژ د دنین مړینه متا  اله 

ن د اسالالالال ،ط د دالالالالالرم رالالالالو  نالالالالاله و ه نالالالالو د دنالالالالالی

 مودوې منتبی ده.

زوجی  ه   ه درور  درم  چالژ د   الی روغت ال، 

 الاله دالالالرورک د ه نالاله وررالالالو  او لالاله  مالالال   املالالاله 

 دنین اس ،ط رېږ .

 د مسالالالل     مالال اراز  الالالو بالال 
 
ح،لالالالت چالالژ   الالاله ارثالالرا

 د 
 
افالالالالالالالرادو پالالالالالالاله واسالالالالالالالطه  رسالالالالالالالره رېالالالالالالالږ  او  مالالالالالالال ا

دنالالین د اسالال ،ط سالال   ګر الالی چالالژ   الاله داریالالران 

یعنالالالالالو   الالالالالو پرسالالالالالون  د ه پالالالالاله دغالالالالاله صالالالالالورک رالالالالال  

  ح،لالالت معراالالی رالالو  چالالژ قالال،نون دالالو ون   رالال  

مالالالالالاله مالالالالالال،ده رالالالالالال  د دالالالالالالزا قالالالالالال،نون څلالالالالالالور سالالالالالالوه څلور 

څلالالور سالالوه  د دالالزا قالال،نون  دا الال و صالالراحت لالالر :

رالالالالاله اسالالالالال ،ط رالالالالالوون    تطالالالالال ه ،ده: امالالالالال مالالالالالهڅلور 

دالالالالالالالرا ه دوا دالالالالالالالو ون    الالالالالالال، ق،بلالالالالالالاله  و  ه د ا،رالالالالالالال  

 رو  دزا په ارثره ان از  مااومی  . 

دا  وپیرنالالاله رالالالو  چالالالژ دنالالالین اسالالال ،ط د ګ الالال،هی  الالال، 

 درملالالو پالاله  ریعالاله چالالژ پالاله خدلالاله ام الال وار  رېم الال،و  

 الالالالالالال ی خالالالالالالالو لی و  او  الالالالالالال،  الالالالالالال  ور،،نالالالالالالال   خالالالالالالالو ک 

 الال   الالوپیر نالاله رالالو  چالالژ دغالاله درمالال   رالالو  و ه دا

لالالاله   الالالو ه ،يالالاله د  ،ل الالال  و  رالالالو  و  او  الالال،  الالال  

دغالالالالاله درمالالالالال    ل الالالالالو و ه م مالالالالاله داده چالالالالالژ د دغالالالالالو 

 درملو په واسطه دنین اس ،ط رو  و .

  مالالی مالال،ده دوه ح،لتالاله معراالالی ۴۰۳ددالالزا قالال،نونا

 رړ  د :

لالالالالالالالالالومړ  د درملالالالالالالالالالو اسالالالالالالالالالتعم،ک او دو الالالالالالالالال  د نالالالالالالالالالورو 

ی د دنالین وس لو په استعم،ک چالژ د حال،مهی  ال 

 د اس ،ط مود  وګر ی.

دا خ الالره واضالالح ده چالالژ درمالال  معلالالوم د  چالالژ پالاله 

دوو دولونالالالالالالالالالالو پ الالالالالالالالالال ا رېالالالالالالالالالالږ ه چالالالالالالالالالالژ ګ الالالالالالالالالال،هی د  او 

رېم الالالالالالالالال،و ه خالالالالالالالالالو دو مالالالالالالالالاله خ الالالالالالالالالره چالالالالالالالالالژ د وسالالالالالالالالال، لو 

مودالالوې دهه واضالالح نالاله ده چالالالژ د م الال ن لالاله دغالالالو 

وس، لو څ ه     څه ی و د . په  ر صالورک 
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رالالالړ ه ویالالالم  رالالالو چژاالالالال   م الالالرم د  او رالالاله پالالاله 

دغاله  مال  رال  اراده پاله صالریح او مسالالت    دوک د 

سالال ،ط رالالوه نالالو ب الال، خطالال، خ لالاله نالاله و  او دنالالین ا

بل  رېږ ه د م ،ک په دوک د درملو وررالوک چالژ د 

  ف الالالره رالالال  دا الالال و ۵  مالالالی مالالال،د ا۴۰۳دالالالزا قالالال،نونا

  مه مال،ده: اراله ۴۰۳صراحت لر : ددزا ق،نون ا

درمالالالالالالالالال  پالالالالالالالالاله سالالالالالالالالال وه وررالالالالالالالالالوک رالالالالالالالالالو  و ه ار  الالالالالالالالال،و 

رالالالالالوون   پالالالالاله لنالالالالال  حالالالالال س  الالالالال، ن الالالالال   دالالالالالزاه چالالالالالژ لالالالالاله 

  اف الال،ن و څ الاله زی، الاله نالاله و ه ۱۵۰۰۰دولالالس زرها

 ااومی  . م

۳-

م الال ن د دنالالین اسالال ،ط د دالالرم دالالزا پالاله دوو برخالالو 

   س   رړ :

م ،زاک د وسيهی له ه ،يه:

 م ،زاک د مر ا  د چ صيت له ه ،يه:

  مالالالالالاله مالالالالالالال،ده رالالالالالال  د حمالالالالالالال  ۴۰۵د دالالالالالالزا قالالالالالال،نون پالالالالالالالها

ا  الت لاله س   چژ درو اوی،     ر نوې آزار او 

مخالالالالالالالالالژ  رسالالالالالالالالالره یالالالالالالالالال وه دد  م الالالالالالالالال،زاک او د حالالالالالالالالال س 

  رلونالالالو څ الالاله زیالالال،ک نالالاله ۷االالال،رهی د  چالالالژ لالالاله اووها

و . ام، ره ددنین اس ،ط د درمال  پاله وسال له او 

 الالالالالال،  الالالالالال  د نالالالالالالالورو وسالالالالالال، لو د اسالالالالالالالتعم،ک پالالالالالاله  ریعالالالالالالاله 

 رسالالره یالال وه دد  م الال،زاک ب الال، متوسالال   الال، ن الال   

  اف الالالال،ن و څ الالالاله ۱۵۰۰۰دالالالالزا چالالالالژ لالالالاله دولالالالالس زرها

  اف الالالالال،ن و څ الالالالاله ۴۰۰۰۰زرها رمالالالالاله او لالالالالاله رالالالالالدطته

 زی، ه نه و ه ا،رهی ده.

پالاله دغالالو دوو پور خ الالو حالال،لتونو رالال  م الال ن د دالالرو 

 رالال   ه االالال،رهی ده او 
 
او دالالر  او ا  الالت دالالالزا نسالال ت،

 بسالالالالیر یالالالال  دا رېالالالال ا  یالالالال و چالالالالژ دالالالالرو او ا  الالالالت د 

 الال ی پالالر ودالالود وارد الالږ  او خطرن،رالاله ده او م الال ن 

دلتالالالالاله د دنالالالالالین د سالالالالال، نو  رڅنالالالالالګ د مالالالالالور سالالالالالممت 

 پ،م ر  ن ولی د .   په 

  مالالالالالالالی مالالالالالالال،د  مطالالالالالالال،ب ه رالالالالالالاله ۴۰۴اددالالالالالالالزا قالالالالالالال،نون د

اسالال ،ط رالالوون    تطالال ه دالالرا ه درمالال  دالالو ون   

ه ح  ارثر او د ح س چژ د او  ،    ق،بله و ه پ

 رلونو څ ه زی،ک نه و ه مااومی  . ۷اووها

  مالالالالالال،دو رالالالالالال  م الالالالالال ن ۴۰۳او ۴۰۵اددالالالالالالزا قالالالالالال،نون پالالالالالاله

ه  ،مالالالالالالالالاله  وګالالالالالالالالاله واضالالالالالالالالالح رالالالالالالالالالړ ه ولالالالالالالالالالی م الالالالالالالالال،زاک پالالالالالالالالال

  مه م،ده ر  دغه م ،زاک تش    روک ۴۰۴پها

او د اچ ،صالالو نومونالاله  الال  واضالالح رالالوکه دلتالاله د 

  ماله ۴۰۴م  ن نظر واضح د  او   ه دا چژ پها

ک: االالالالالالال   دو  رابطالالالالالاله مودالالالالالالوده دهه د م الالالالالال،ک پالالالالالاله

،نو خ،ونالالالالال  او  واده رالالالالالو  او د څلالالالالالورو لورګالالالالالاو

االالالال   مالالور لالالاله د  مودالالوې سالالالره رېالالږ ه خالالو د

،لبالالالالاله دهه رلالالالالاله چالالالالالژ پالالالالالنځ  ځالالالالال  لالالالالاله پالالالالال،رهاو  مخ

و  پالالالاله اح،ملالالالاله رېالالالالږ ه داالالالالال   مالالالالور پالالالاله پ الالالاله د

او  خدالالالالالال  خالالالالالو و رالالالالالال  دا الالالالالال و درمالالالالال  ا الالالالالالو  چالالالالالالژ

او  س   رړ ه او  ال،  ال  ا لالوهی یال  چالژ دنین

خدالال  دنالالین سالال   رالالړ ه دلتالاله دسالالت  ت رابطالاله 

او نو  الاله مودالالوده ده چالالژ   الاله د درمالال  وررالالوک 

او  الالال،  الالال  ا لو الالال  د  او پالالاله نو  الالاله رالالال  د دنالالالین 

 س ط  ک منځته را ی.

۲-

د دنالالالالین اسالالالال ،ط لالالالاله  مالالالال ي درا مالالالالو څ الالالاله  الالالالو 

دالالرم د  چالالژ پالاله د  دالالرم رالال  دد    رڅنالالګ چالالژ 

او   الالالالالالالاله  تالالالالالالالال،رک د    الالالالالالالال،م قصالالالالالالالال  مودالالالالالالالالود د 

د الالالوغیر قالالال،نونی  مالالال   رسالالالره رولالالالو څ الالالهه ب، الالال  

 خ،  قص     مودود و .

 ه د لالالالومړ  مر االالالال  ب، الالالال   لالالال  پالالالالر حالالالال،ملهی ولالالالالر 

څلالالالور سالالالوه  دالالالزا قالالال،نون  مالالال   مودالالالوې  الالاله پالالاله

 دو 
 
مالاله مالال،ده رالال  ارالال،ره رالالړ : ارالاله څالالود  مالال ا

ه د  ل  په مورد د ح،مهی   ی...  او  م ارنګ

مالالال،ده رالالال  ارالالال،ره  مالالالهڅلالالالور سالالالوه پنځ رالالال   الالال  پالالاله

رو  دهه نو  ل  پر مودوې له دوو الرو څ ه 

ام الالال،ن لالالالر ه لالالالومړ  يالالال، ر  ح،لالالالت د  الالالال ی او 

دو   ره يال، ر  ح،لالت مودالود ناله و ه نالو ب ال، 

 د م  ی العموم په    ه د .

ه د روانالالالالالالالالی  نصالالالالالالالالر اثتالالالالالالالال،ک د اراد  لالالالالالالالاله 
 
اس،سالالالالالالالال،

اراده  تالالال،رک » تعریالالال  څ الالاله  الالال  واضالالالح رېالالالږ :

ا ش او   ،دالالالالالال، ده د  الالالالالالوه  مالالالالالال  د ادالالالالالالرا د خالالالالالالو 

څ ه د   ه  م  دم،  ت پاله درد رولالو سالره 

 الالالالالالال، پالالالالالالاله بالالالالالالال   تالالالالالالال،رک اراده د  الالالالالالالوه  مالالالالالالال  د ادالالالالالالالرا 

مالال،ده رالال  یالال  لالالومړ  اچالال ،  معراالالی رالالړ  د ه 

دا پالالاله د  دل الالال  چالالالژ دغالالاله اچالالال ،  لالالاله وي بالالالی 

 څ الاله مخ الالال  د وفالالال،دار  حل الالالالو ه   الالال،دو  او 

 لاله دو  ناله دا  وقالو رېالږ  چالژ دو  
 
 ،     رف،

بالاله د مسالالل  مطالال،ب  د  ت،بالالت لالاله الر  د خلاالالو 

د اون انالالالالالالاله سالالالالالالال، نه رالالالالالالالو ه نالالالالالالاله دا چالالالالالالالژ د خلاالالالالالالالو 

 ق، من دو  ی و.

خو ره  م ا رس،ن د  ال،د   چال ف پاله  وګاله 

 الالالین دالالالرم  رسالالالره رالالالړ ه ب الالال، د دغالالالو م الالال،زا و و  

  مالالالالالالالالالالالالی مالالالالالالالالالالالال،د  مطالالالالالالالالالالالال،ب  ۴۰۵نالالالالالالالالالالالاله د ه بل الالالالالالالالالالالال  دا

 م ارنګالالالالالالالالالالاله د دالالالالالالالالالالالزا قالالالالالالالالالالال،نون م الالالالالالالالالالال،زاک رېالالالالالالالالالالالږ ه 

  می م،د  مط،ب  رروې په د  درم د ۴۰۴دا

 م ،زا و و  نه ده بلهی.

د ال،دونی و  ده چالالژ د غیالر  مالال  پاله صالالورک رالال  د 

  مالالالی مالالال،د  د دویمالالالی ف الالالر  ۴۰۳دالالالزا قالالال،نون دا

مطالالالالال،ب  پالالالالالاله لنالالالالالال  حالالالالال س  الالالالالال، ن الالالالالال   دالالالالالزا یالالالالالال  لالالالالالاله 

  اف الالالالالال،ن و څ الالالالالاله زی، الالالالالاله نالالالالالاله ۱۵۰۰۰دولالالالالالالس زرها

د دالالالالزا قالالالال،نون د  و ه مااالالالالومی   او  م ارنګالالالاله

  ف الالالره رالالالال  ویالالال  رالالالالو ه ۵  مالالالی مالالال،د  پالالالالها۴۰۴ا

  ف الالالالر  اچالالالالال ،  ۱  مالالالالی مالالالال،د  د ا۴۰۴رالالالاله دا

اقالالالالالالالالالالالالال ام د  الالالالالالالالالالالالال او  لالالالالالالالالالالالالاله الر  د مالالالالالالالالالالالالالور اونالالالالالالالالالالالالالال  د 

خمصالالالالالالالالالون پالالالالالالالالاله منظالالالالالالالالالور صالالالالالالالالالورک مونالالالالالالالالال لی و ه 

 ار  ،و روون   نه م ،زاک رېږ .

د دنالالین م الال،زاک د دالالزا قالال،نون د څلالالورم فصالال  

رالو    م،دو رال  تسال    504ه او 504ه505پها

 چژ پور ه  رر روک.

د الزیالالال، و معلومالالال، و پالالاله خالالال، ر د  د دالالالزا قالالال،نون 

  ه    مرادعه وی و.

د اسالالالالالالالالالالالالممي رالالالالالالالالالالالالریعت لالالالالالالالالالالالاله نظالالالالالالالالالالالالره د دنالالالالالالالالالالالالین  -۴

 اس ،ط:

ویشالالالالهی  برخالالالالهف  الالالال،(و د دنالالالالین اسالالالال ،ط پالالالاله دوو 

 د :

 د دنین اس ،ط مخ   له رو  څ ه

 د دنین اس ،ط له رو  څ ه وروسته

پالالالاله دغالالالاله مالالالالورد رالالالال  د  لمالالالال،(و مختلالالالال  نظریالالالال،ک 

مودالالالالالالالالود د  چالالالالالالالالالژ مالالالالالالالالالونږ بالالالالالالالاله یالالالالالالالالال  پالالالالالالالالاله لنالالالالالالالالال  دوک 

 مط،لعه رړو.

د دنالالالالالالالین اسالالالالالالال ،ط مخ الالالالالالال  د رو  لالالالالالالاله داخل الالالالالالالال و 

څ الالالاله ف الالالال  د  الالالالبر د درلالالالالودو پالالالاله صالالالالورک رالالالال ه 

 مت،  ګڼ  رو  د .

 صالالم   د  د   الاله  مالال  د م،  الالت پالاله 

لالالالالالالالالالالاله د  تعریالالالالالالالالالالال  څ الالالالالالالالالالاله  «درد سالالالالالالالالالالالره.

معلالالومی   چالالالژ اراده دوه دالالزه لالالالر :  الالالو 

دالالالز یالالال  د  الالالو  مالالال  د ادالالالرا خالالالوا ش او 

غو الالت  د  او بالال  دالالز یالال  د  الاله  مالال  

 ه د م الالالالال،ک پالالالالالاله د م،  الالالالالت درد رالالالالالالوک د

 وګالالاله: االالالال   غالالالوا   چالالالژ داو  دنالالالین 

سالال   رالالړ  اود خدالال   مالال  پالالر م،  الالت 

ب،نالالال   چالالالژ دا  الالالو غیالالالر مشالالالروې او نالالال،روا 

  م  د ه    پو ی  .

 ادالالالالالرا نالالالالالو رالالالالاله
 
اال   دغالالالالاله  مالالالالال   مالالالالال ا
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د حضالرک امال،م م،لال ه رالوافعو 

ره د دنالین اسال ،ط مخ ال  د او حن،بله و له نظال

رو  لالالالاله داخل الالالال و څ الالالاله پالالالاله مطلالالالال  دوک دالالالالواز 

لر .

 د دنین اس ،ط له رو  څ ه وروسته: 

 ررلالالالاله چالالالالژ پالالالاله دنالالالالین رالالالال  رو  داخالالالال  یالالالال و چالالالالژ 

  ورځالالالالالالالو څ الالالالالالاله و ه پالالالالالالالر ۱۵۰  الالالالالالاله وروسالالالالالالالته دا

دغالالالاله مودالالالالوې  لمالالالال، ا بالالالال،ق لالالالالر  چالالالالژ پالالالاله دغالالالاله 

صالورک رال  د دنالین اسال ،ط حالرام مطلالال  د ه 

 ب ، مت،  د . مګر د درورک پر وخت

(و نظریالالال، و  الالاله وګالالالورو او ب الالال، د دالالالزا  رالالاله د ف  الالال،

قالالال،نون  رالالالر رالالالویو مالالالوادو  الالاله پالالال،م ورالالالړوه دا بالالاله 

واضالالح یالال و چالالژ م الالال ن د احنالال،فو مالالب   غالالالوره 

څلالالالالور دغالالالاله مودالالالالوې د دالالالالزا قالالالال،نون د بلهالالالالی د .

  ف الالالالالالره رالالالالالال  پ الالالالالال ا ۵مالالالالالال،د  پالالالالالالها سالالالالالالوه څلورمالالالالالاله

رالوال  رالالو او   الاله دا چالژ رالاله اسالال ،ط  تطالال ه 

ن    الالال، قالالال،بهی د درملنالالالو لالالاله دالالالرا ه درمالالال  دالالالو و 

الر  د مالالالالالالالالالالالالالور د اونالالالالالالالالالالالالال ون د خمصالالالالالالالالالالالالالون یعنالالالالالالالالالالالالالو 

اغالالالالالالالالالالورنی پالالالالالالالالالالاله منظالالالالالالالالالالالور صالالالالالالالالالالالورک مونالالالالالالالالالالال لی و ه 

دلتالالالالالالالالاله  ار  الالالالالالالالال،و رالالالالالالالالالوون   نالالالالالالالالاله م الالالالالالالالال،زاک رېالالالالالالالالالږ .

احن،فو نظریه چژ   ه  بر د  او  بر د مالور 

اغالورک د ه پاله دوا و حال،ال و رال  صال ق رالالو ه 

  مالالالاله مالالالال،د  ۴۰۵ م ارنګالالالاله رالالالاله د دالالالالزا قالالالال،نونا

ړوه نالالالو ب الالال،  مالالال ي مودالالالوې  الالاله سالالالر ور الالال ،ره رالالال

مطالر  رېالږ ه نالو قالال،نون دلتاله د احنال،فو پیالالرو  

 رړ  ده.

ف  الال، د م الالال،زا و پالالاله ار تالالال،ط متبالالال  د  او   الالاله 

دا چالالالژ د دنالالالین پالالاله اسالالال ،ط ر اغالالالره  الزمیالالال  ه 

قضالال،وک د   دل الال  د دنالال،و حضالالرک مامالال 

 په غره او  ت  ی  حا  رړ  د .

 لمال، پاله غالره رال  ا بالال،ق لالر ه ولالی پاله ربال،ره رالال  

 ختمف،ک رته د .ی  ا

ده د د الالالالالالت د لسالالالالالالمی لالالالالالاله ن مالالالالالال،ی   غالالالالالالره:  تالالالالالال،رک

 به ب   ت،رک د نص   شر د ت څ ه.څ هه

ربالالالالالالالالالال،ره: مسالالالالالالالالالاللم،ن مریالالالالالالالالالالال اغمم  ازادوکه اود 

دغه مورده د ما  نه درلودو له امله د باالې 

و  نالالالالالالالاله د ه نالالالالالالالالو اسالالالالالالالالممي رالالالالالالالالریعت د دنالالالالالالالالین د 

اس ،ط پاله صالورک رال  غالره الزماله ګڼهالی ده چالژ 

 د .   ه ف   پنځه او ،ن

  ه څه چژ په د  څو فصلونو ر   ر،االې او 

نالالالالال   ون الالالالالالوک رالالالالالوک د  مالالالالال ي قتالالالالالال  د څیانالالالالالی ال 

او د   الالاله د م الالال،زا و پالالاله ا ونالالال  دا الالال و پالالال، هی  دنالالال،یی

 او ځیر سره د انسال،ن،نو  ال،ری  
 
 ه رسی و ره معموال

 الالاله پ،ملرنالالالاله ورالالالالړو وینالالالالو چالالالالژ د  مالالالال ي قتالالالال  دن، الالالالت 

  پ الال  پالاله زم،نالاله رالال ؛لالالومړ  ځالال  د حضالالرک آدم

رالالالو  د  لالالاله د  پر الالاله رالالاله دح الالالوق دالالالزا  الالال،ری   الالاله 

وال رالالالالو او   الالالالالی  الالالالاله نظالالالالالر وا الالالالوو ل الالالالال ک رېالالالالالږ  چالالالالالژ 

دغه منبوره پ   ه او دن، ت په   ه رال  ځال،  ناله 

ح او غنال ک رالو  ده او  لر  او په  شپاه  وګه   تال

لاله د نالاله و انال    الال  د اسالالممي   وادونالو پالاله  الال،ری  

ړیوالالالالالالو رالالالالال  او  الالالالال  د نالالالالالړ  د   وادونالالالالالو پالالالالاله مهالالالالالی او ن

قوانطنالالالو رالالالال  دغالالاله دن، الالالالت  الالالو نالالالال،و ه او غیالالالر ق،بالالالال  د 

 امالالالالالالالال  بلالالالالالالالالال  رالالالالالالالالالو  او ددغالالالالالالالاله دالالالالالالالالالرم او دن، الالالالالالالالالت د 

 الال،مل نوه معالال،ونطنو او رالالری ،نو ه یالال  نالاله بخ الالون   

رالالال    م الالال،زاک االالال،رهی د ه ځاالالاله چالالالژ دغالالاله رالالالومه 

پ  الالالالال ه د  الالالالالو  الالالالال، څالالالالالو  نالالالالالو د ح الالالالال،ک د فالالالالالور  سالالالالالل  

رېالال و سالال   رېالالږ  او بالال،الخره اولنالاله د ف الالره  لالالته 

غی پالالاله لالالالور ور الالالی او سر ،سالالالر  رو الالالیه روانالالالی بالالال مر 

او اقتصالال،د  سالالتونز  او نالال،خوالی پراولنالاله سالال ور  

 غو و  او وارم  رېږ .

د اسالمم لاله نظالره د  مالال ي قتال  د دن، الت  الال،ملین 

پالالالالالالالاله قالالالالالالالال، و دوک پر الالالالالالالاله لالالالالالالالاله اسالالالالالالالالت ن، څ الالالالالالالاله د بالالالالالالالال نی 

م الال،زا و و  د   رڅالالو   الاله دن، ت الال،ران چالالژ غالالوا   

د شالالالالالالریت  انسالالالالالال،نی ررامالالالالالالت  ر  الالالالالالو النالالالالالال   رالالالالالالړ  او 

وینالاله پالاله ن،ح الاله  وګالاله  ویالاله رالالړ  د   الالوو د پنالال  او 

  الرک سالال   وګر الالیه  ر  الالی چالژ داالالولنټ االالوک خلالال  

ځ،نونالالالالالالاله پالالالالالالاله سالالالالالالالاون او مصالالالالالالال ونطت رالالالالالالال  احسالالالالالالال،د 

رالالړ ه ځاالاله لاالاله څنګالاله چالالژ اود م الال،ک رالالرا طو ه 

پ،ملرنالالالالالالاله ویالالالالالالال و ل الالالالالالال ک رېالالالالالالالږ  چالالالالالالالژ پالالالالالالالمر زو  اوزو  

خدال  پالالمر پالاله قتالال  رسالالو  چالژ دغالاله االالوک الملونالاله یالال  

نو او  یالالالالر  رووناالالالالود دزایالالالال  قوانطنالالالالو او د پالالالاله قالالالال، م 

اسالالالالالالالممي رالالالالالالالریعت د  طت الالالالالالال  پالالالالالالاله نالالالالالالاله  م الالالالالالالږ  رالالالالالالال  

ن  الالیو دهه ځاالاله چالالژ دوو نالاله لالاله قالال،نون څ الاله خ الالر 

د  او نالاله  الال  قالال،نون او رالالالریعت  الاله ا تنالال، رالالالو  او 

نالالالاله یالالالال   الالالال  د دا رالالالال،ن  ملونالالالالو لالالالاله م الالالال،زا و څ الالالالاله 

رالوم پنال  او   الرک اخطسالیو د  نالو ځااله یال  د نالورو 

دالالال  م لب تونالالاله پالالاله  شالالالپاه  وګالالاله خلاالالالو ح الالالوق او خ

 له پ،م څ ه غورځولی او  یر رړ  د .

پالالالالالالرد  بخسالالالالالال  ددغالالالالالاله ځ،ن الالالالالال،نو پالالالالالاله لومالالالالالاله رالالالالالال  د نالالالالالاله 

لویالالال لو او لالالاله دوو څ الالاله د اغالالالورنی پالالاله موخالالاله څالالالو 

 وامالالالالالال  سالالالالالالیر ارز الالالالالالت لالالالالالالر ه رالالالالالاله  ېالالالالالالر  پالالالالالاله پالالالالالالوره 

سالالالالت الت ، د   الالالالی  مهالالالالی او ادرال الالالالو  ا خونالالالالو  الالالاله 

ګالالالالالاله اقالالالالال ام ویالالالالالال و ددغالالالالالی پ  الالالالالال     الالالالالالر پالالالالاله  شالالالالالالپاه  و 

االالالالالالولی   او اولنالالالالالاله ددغالالالالالاله نالالالالالال،و ه ګالالالالالالواښ څ الالالالالاله 

اغالالورک رېالالږ  او   الاله دا چالالژ اسالالممي رالالریعت 

او د   الالالالواد ن،فالالالالالبه قالالالالوانین ددغالالالالاله ځ،ن الالالال،نو پالالالالاله 

و انالالال   لالالالاله ځنالالالال  پر الالالاله او پالالالاله انالالالالی دوک  طت الالالال  

یال و او  ال  پر الاله د  الرراز  تعالال ا او نال اد پالال،لنو 

د م تالالالالوک لالالالاله ح الالالال،ک څ الالالاله د دولالالالالت لالالالاله لالالالالور  

ن ولالو پاله برخاله رال   مم ړ وی و او د م رم نالو د

   له  ر دوک است ن، پر ه د دولالت دال  ت او 

ق، ع الالالالالت  الالالالالو لالالالالاله   الالالالالو مالالالالالواردو څ الالالالاله د  چالالالالالژ 

ددغالالالالالالالاله ا مالالالالالالالال،لو پالالالالالالالاله لالالالالالالالاله منځالالالالالالالاله و لالالالالالالالالو رالالالالالالالال  پالالالالالالالاله 

 لومړیتوو ر  ځ،  لر .

 د   الالاله ور الالالی پالالاله   لالالاله چالالالژ زمالالالونږ اولنالالاله د 
 
بنالالال،

 الالالالالالالالالالالر دوک سالالالالالالالالالالالتونزوه رړرې ونالالالالالالالالالالالو او بالالالالالالالالالالال مرغ و 

ت او څ ه په امال  رال  یال و او د اسالممي رالریع

قالالالالال،نون ح،رم الالالالالالت پالالالالالاله االالالالالالوک   الالالالالالواد رالالالالالال  اطنالالالالالالګه 

قالالال،   او دا الالال  یالالال و  ر  الالاله چالالالژ لالالاله رلونالالالو رلونالالالو 

بالالال مرغی او  تالالالال،ه رالالالالوون   دګالالالالړ  ځدهالالالالی اف الالالال،ن 

مظلالالوم ولالالس نالالور پالاله ب مب لالالو بڼالالوه او یالالی معنالال، 

پلمالالالالالالو قر،الالالالالال،نی نالالالالالاله یالالالالالال وه بل الالالالالال  لالالالالالاله  الالالالالالر پلالالالالالالوه  د 

خونالالالالالال   او  وسالالالالالال،  ،پیر الالالالالال،ک درلالالالالالالودون   یالالالالالالال و 

خالالالالو   رالالالال  و پالالالاله   رڅالالالالو د خدالالالال  انسالالالال،نی اونالالالال 

                                                                                                                                                شپاه خو  و  یر  رړ ...
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 جامعه شناس مشهور فرانسوی، و
 بنیانگفففذار مكتفففب وضفففعی  

(positivism) اثباتی اسفت، او   یا
))دروس  در این زمینفه در کتفاب  

فلسفه اثباتی(( می گوید: ))من بفا  
توسعه کامل هوش بشری و  بررسی

زمینه های گونفاگون فعالیفت آن   
 نخستین جهش هایش تا امروز،از

کنم قفانونی بنیفادی را   خیال می 
کش  کرده باشم که توسعه هوش 

تغییرناپذیر تابع  بشری با ضرورتی
آن است... این قانون مبتنی اسفت  
بر این که هر یفك از تلقفی هفای    

)رشفته ای از دانفش    نونادرعصر  راستی
کاربردی وففن آوریفی کفه جسفتارهای     

پوشفش میدهفد و وجفه     گسترده یی را
داشفتن   "نانو"منحصر به فرد فن آوری 

ساختار  "نانو"مواد و"نانو"عناصری بنام 
در عصر  دهكده جهانی، درعصر...( است

اطالعات، آیا نیازی بفه دیفن    ارتباطات و
عصفرکنونی و در میفان    وجفود داردآ در 

نیازهای متنوع انسانی، دین چه جایگاهی 
ه نقشی را فچ می تواند داشته باشدآ دین

در زندگی انسان امروزی می تواند بازی کندآ 
خفود حفذف    اگر دین را از صحنه زندگی

اینها  دآکنیم، مگر چه اتفاقی خواهد افتا
ذهفن   برخی سؤاالتی هستند کفه شفاید  

بسیار ی از ما را به خفود مشفغول کفرده    
باشد، و شاید تاکنون جواب قانع کننفده  

در باره  .برای آن پیدا نكرده باشیم ای هم
پیدایش ادیان نظریات گونفاگونی مطفرح   

از مهمترین نظریات شایع در  شده است،
 باره پیدایش ادیان نظریه اگوست کنفت 

(AugusteConte52315112-م)م  

ما و هر شاخه از شناسایی های ما پشت  اصلی
سر هم از سه مرحله تاریخی متفاوت عبور می 

ه مرحلف  -7وهوم فمرحله الهوتی یا م -5: کند
 مرحله علمفی یفا   -9مابعدطبیعی یا انتزاعی 

به بیان  549دروس فلسفه اثباتی ص .اثباتی.((
از  ساده تر نظریه کنت می گویفد کفه انسفان   

عقلفی سفه مرحلفه را پشفت      لحاظ هوشی و
 :سرگذاشته تا به امروز رسیده است

 الهوتی یا دینی)مرحله کودکی(: در مرحله -5 
یعفی را بفا   این مرحله انسان پدیفده هفای طب  

 .وهمی تفسیر می کفرد  ماوراء طبیعی و عوامل
مرحلففه  مرحلففه متافیزیففك یففا فلسفففی) -7

در این مرحله انسفان پدیفده هفای    : )نوجوانی
 .طبیعی را با دیدگاهی فلسفی تفسیر می کفرد 

اثباتی یا علمی)مرحلفه بلفوغ(: در    مرحله -9
ه این مرحله انسان پدیده هفای طبیعفی را بف   

من بنفا نفدارم در    .می کردتفسیر  روش علمی
این مختصر این نظریه را نقفدو بررسفی کفنم،    

برخی نارسائیهای این نظریه اشاره گذرا  تنها به
می کنم، نخست اینكه قانون مراحل سه گانفه  

سیر وقایع تاریخی همفاهنگی نفدارد، زیفرا     با
عمالً بشریت از مرحلفه ی دینفی بفه مرحلفه     

نشفده  سپ  به مرحله علمی منتقل  و فلسفی
است، حتی اگر تاریخ اروپا که کُنْت آنرا مفال   

قرار داده، مد نظر قرار دهیم، مفی بینفیم    خود
 که بعد از مرحله فلسفی در یونان، هزار سفال 
شاهد قرون وسطی بوده ایفم کفه مرحلفه ای    

 وانگهی این ادعا که مرحلفه . دینی بوده است

مرحله پیشین ظهفور   علمی پ  از دووضعی یا
 را که تفكر بفه فمسلم نیست، زی و کرده، ثابت

مفهوم علمی اش بفا تولفد علفوم تجربفی در     
 یا قبل از آن زاده نشد، بلكه تحقیقفات  52قرن

جدید نشان می دهد، که اساس تفكر علمفی،  
حتی در نزد انسفانهای نخسفتین هفم وجفود     

 و در اففروختن آتفش(.   )مثالً است داشته
این نشان می دهد که مراحفل سفه گانفه    

تفاریخ بشفر اتففاق     طور متوالی درکنت، ب
ه نیفتاده اند، بلكه در بسفیاری مفوارد بف   

جالفب  . موازات هم بفه پفیش رفتفه انفد    
اینجاست که تحوالت تاریخی نیفز نظریفه   

حتی  کنت را تأیید نكرد، زیرا نیاز به دین
 هادر مرحله علمی از بین نرفت، حتفی گف  

گاهی شدت هم گرفت. عجیب اینجاسفت  
اخر حیاتش مجبور شد در او که خود کنت

لذا مكتب خود را بفا   بدنبال دین بگردد، و
آنفرا دیفن انسفانی     و لباس دین پوشفاند، 

نامید، که این خود نشان دهنده این است، 
 انسان است، و که دین جزء الینفك زندگی

نه صرفاً مرحله ی غیر قابفل بازگشفت از   
مفورخین   پلوتفار  یكفی از  . زندگی بشر

در قرن دوم میالدی مشهور یونان باستان 
 مقوله مشهوری دارد بدین مضمون که: در
طول تاریخ شهرهایی یافت شده انفد کفه   
فاقد قلعه بوده اند، شهرهایی که فاقد کاخ 

اند، شهرهایی که فاقد مدرسه بفوده   بوده
اند، ولی هرگز شهری یافت نشده که فاقد 

یا موری  بلوندل می گوید:  باشد، و معبد
 .نای کلمه وجود نفدارد انسان بی دین بمع

گفته ها اشاره به این دارد که دیفن در   این
انسان امری فطری وجزء الینفكی از وجود 
اوست،لذا حتی کسانی که ادعای بی دینی 
می کنند، در واقع بی دین نیستند، چرا که 

، بفا  خود نوعی دین اسفت  بی دینی هم
نفزد  این تفاوت که خدای آفریننده در 

نزد بادینفان   در ئی، وبی دینان طبیعت مر
فروپاشفی اتحفاد    .خداوند نفامرئی اسفت  

 جماهیر شوروی سفابق، و بازگشفت بفی   

 سابقه ملتهای ایفن جمهوریهفا بفه دیفن،    
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)بویژه ملتهای مسلمان(، تجربفه عملیفی   
دیفن  " نادرستی مقولفه معفروف:   بود، که

را بفه اثبفات رسفاند،     "افیون ملتهاسفت 
 هشت دهه با مشت ملتهایی که نزدیك به

دیوار آهنین از دین جفدا شفده    آهنین و
بسیاری از جامعه  برخالف نظریه ی .بودند

شناسان که انگیزه تدین در انسان را ترس 
کسفانی همچفون    از طبیعت میدانند، و یا

اوگست کونت که مدعی بودند که تدین در 
سفه   انسان، تنهفا مرحلفه ی نخسفتین از   

مرحله زندگی انسان است، واقعیفت ایفن   
 بدون توجه به زمفان و  -دینداری است که
، فكفری  عقلفی و  یك نیاز -زندگی بشر مكان

 روانی، و باالخره نیفاز اخالقفی و   روحی و
 .محسوب می شود اجتماعی انسان

 :عقلی دین بعنوان یک نیاز فکری و -1

در طفول   یكی از ویژگیهای عقفل انسفان  
تاریخ طوالنی بشر، ح  کنجكاوی ومیفل  

ت بفی شفمار   شدید او به کشف  مجهفوال  
بوده اسفت، بفا گذشفت زمفان      پیرامونش

ورشد عقل بشر، انسان توانست بسیاری از 
و از آنها نه تنهفا   مجهوالت را کش  کند،

برای اشباع نیازهای عقلی خفود بلكفه در   
نیازهفای مفادی    راستای برآورده ساختن

خففود بهففره بگیففرد، امففا بشففر بففا همففه  
تنها  پیشرفتهایی که تاکنون بدست آورده،

توانسته بفه چگفونگی مجهفوالت پاسفخ     
 گوید، مثالً اینكه: انسان چگونه و طی چه

چگونه بیمار می شودآ مراحلی بدنیا میآیدآ
چگونه ممكن است بهبود بیابفدآ چگونفه   

یا: این جهان چگونفه حرکفت    میردآ و می
 می کندآ چه قوانینی بر آن حاکم استآ و

تازه دانش انسان  .این قبییل مجهوالتی از
بت به چگونگی پدیده های این جهفان  نس

نیست، چرا کفه هنفوز    کامل هم، مطلق و
دایره مجهوالت او بسیار بزرگتر از دایفره  

اینطور نیسفت   معلومات اوست، به عبارتی
که هرچه به علم انسان افزوده شفود، بفه   

یابفد،   همان نسبت از مجهوالتش کفاهش 
جالب آنجاست کفه بفین ایفن دو، رابطفه     

 ارد، یعنی هر چفه دایفره  مستقیم وجود د

معلومات انسان بزرگتر می شود به همفان  
زوده فش افف فهوالتف فبت به دایره مجفنس

دانش بشری قفادر   ٬با این وجود. می گردد
پدیده های طبیعفی را  است تنها چگونگی 

تفسیرنماید، به عبارتی دیگر دانش برای ما
کیفیفت پدیفده هفای     بشری به جزئیات و

مفا بفه علیفت    ا طبیعی پاسخ مفی دهفد،  

وغائیت آن کاری ندارد، برای مثال علم تجربی 
چگونفه و طفی چفه     به ما می گوید که انسان

مراحلی بدنیا می آید، چگونه بیمار می شفود،  
را حفظ کند،  چگونه ممكن است سالمتی خود

اما پرسشهای بنیادین زندگی ما را بی جفواب  
از کجا آمده  و می گذارد مانند اینكه: من چرا

رسالت من در این جهفان چیسفتآ ایفن    امآ 
چیسفتآ آیفا    جهان پهناور پیرامون من برای

من خود بخود بوجود آمده ام یفا کسفی مفرا    
او  آفریده اسفتآ اگفر کسفی مفرا آفریفده،     

کیستآ رابطه من با او چگونه اسفتآ بعفد از   
مفرگ   این زندگی چه اتفاقی می افتدآ بعد از

د به کجا خواهم رفتآ آیا جهان دیگری وجفو 
 تبهكفاران  داردآ آیا سرنوشت نیكوکفاران و 

اینها سؤاالتی اسفت کفه    یكسان خواهد بودآ
چرا که  علم برای آن جوابی قانع کننده ندارد،

محفدوده علفم    پاسخ دادن به این پرسشها از
علفم   جان کالم اینكه مأموریفت . خارج است

است، نفه پاسفخ    "چگونه ها"پاسخ دادن به
چراهفای   جفواب پ  انسفان   دادن به چرا ها

اینجاست کفه  . خود را از کجا دریافت می کند
بفه دیفن    نقش دین مطرح می شفود، و نیفاز  

احساس می گفردد، آری دیفن بفه چراهفای     
پرسشهای  دین به .سرنوشت ما پاسخ می گوید
بیففت در  علیففه الرحمففۀاساسففی انسففان کففه مولففوی

 :دهد مطرح می کند، پاسخ می مشهورش
 چه بوداز کجا آمده ام آمدنم بهر 
 وطنم به کجا می روم آخر ننمایی

دین به ما می گوید که ما بواسطه خفالقی بفه    
او در ایفن   این دنیا آمده ایم و بفرای بنفدگی  

جهان زندگی می کنیم، و نهایتاً هم بسفوی او  
انسفان را   دیفن زنفدگی   .باز خواهیم گشفت 

هدفمند می کند، و به آن جهت می دهد، لفذا  
جفان   ین هدف حتیدیندار حاضر است برای ا

 .پروایی هم نداشته باشفد  خود را هم بدهد، و
بازپسین  خدا و جهان برای کسی که به دین و

ایمان ندارد، این دنیا فقط برای این است کفه  
شفاید هفم    و  -بخورد، بیاشامد و لذت ببفرد، 

و سرانجام بمیرد، اما بعد از مرگ چفهآ   -نبرد
شود،  آید، بزرگ می انسانی به دنیا می !!!هیچ

 تالش می کند، به بفاالترین مفدارج علمفی و   
ناگهفان در یفك    اجتماعی نائل می آید، امفا 

)البته برای او(  حساب نشده لحظه مشخص و
راستی دنیفا   دیگر هیچ می میرد، و می افتد و

برای وچ وبیهوده اسفتآ پباچنین نگاهی چقدر
ی مفی شفود   جنگل چنین کسی دنیا تبدیل به
شدن از حداکثر لذت، که همه برای بهره مند 

اند، تا هر کسفی   درنده وار به جان هم افتاده

کسفب  بتواند سفهم بیشفتری را از لفذت    
برخفی   شاید همین مسئله، ظهفور  .نماید

 مكتبهففای فكففری همچففون نیهیلیسففم 
(Nihilism  و )اگزیسففتا پففوچ گرایففی 

هسفففتی  Existentialism) نسفففیالیزم
 غرب برای ما توجیه مفی .. را درو. گرایی(

 .ندک
 :روانی دین بعنوان یک نیاز روحی و -2

عقلفی و   دین نه تنها برای انسان یك نیاز
فكری است بلكه از لحاظ روحی و روانفی  

انسان  نیز انسان به دین نیاز دارد، چرا که
روح، و  موجودیسففت مرکففب از جسففم و 
ادامه  همانطور که جسم انسان برای رشد و

نیازمند نیاز به غذا دارد، روح او نیز  حیات
ولفی غفذای روح چیسفتآ بفا      .غذاسفت 
این واقعیت که روح انسان مانند  عنایت به

جسم او به غذا نیاز دارد، آراء صاحبنظران 
 برخفی مفثالً   .باره متففاوت اسفت   در این

موسیقی را غذای روح می دانند، برخی هم 
و برخی هم نظرات دیگری  دانش را، علم و

سفؤال  دارند، ولی قبل از اینكفه بفه ایفن    
جمله ای را از دیل  جواب دهم اجازه دهید

کارنِگِی روانشناس معروف نقل کنم، ایشان 
دریافتفه انفد کفه     می گویند:روانشناسان

پایبندی به دین ضامن چیره  ایمان قوی و
باعفث   اضفطراب، و  شدن بفر نگرانیهفا و  
بله! درست است،  .درمان بیماریها می شود

 اگفر  دینداری غذای روح است، و ایمان و

انسان از این دو غفذا محفروم گفردد، بفا     
روانفی دسفت و    مشكالت جدی روحفی و 

شاید حتی به حد  کرد، و پنجه نرم خواهد
خودکشی هم برسد. حال اجازه دهید برای 

مفی  : بفزنیم  اثبات این مطلب چند مثفال 
 ن در آسفیا، سفوئد در اروپفا و   جاپا دانیم

مرفه ترین  ایاالت متحده در قاره امریكا، از
های دنیا محسوب می شفوند، ولفی    کشور

بفاالترین میفزان    "آمار می گوید:
مربفوط بفه   دنیفا   کشفی در  خفود 

 ن، آمریكفففا وجاپفففاکشفففورهای 
کشورهای اسفكاندیناوی اسفت و   
پایین ترین نیزمتعلق به اسفپانیا و  

اگفر   (بی بی سفی  )منبع: ."ایرلند
 فتفد، ابی در ایران این اتفاقات مثالً

گفران   لیفل )که می افتد( شاید تح
اجتماعی بگویند که علفتش فقفر،   

بفرای   گفاه تفریح بیكاری، نداشتن
یفا افسردگیسفت، ولفی     جوانان و

کشوری مثل سفوئد کفه از لحفاظ    
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قطعه ای از بهشت مفی   زیبایی طبیعی به
بهشت تأمین  از لحاظ رفاه مادی به ماند، و

را باید بفاالترین  چ اجتماعی معروف است،
اروپفا داشفته    آمار خودکشی را در دنیا یا

چرا بیشفتر   آمریكا چطورآ ن وجاپاباشدآ 
مواد مخدری که در افغانستان، کلمبیا و... 

 اروپفایی و  تولید می شود، به کشفورهای 
 امریكا سرازیر مفی گفردد، چفرا اروپفا و    

 دارو امریكا بیشترین آمار مصفرف أنفواع  
مخدر مواد  های آرامبخش، نشئه کننده و
 چرا آمفار دآرا به خود اختصفاص داده انف  

در ایفففن   (Depression) افسفففردگی
به روز در حال افزایش استآ کشورها روز 

چرا این کشورها باالترین  خره اینكهو باآل
جواب همفه ایفن    آمار خودکشی را دارندآ
این اففراد از لحفاظ    سؤاالت این است که

سیر و اشباع شده اند، ولفی از   مادی کامالً
قفا هفم   افری لحاظ روحی از قحطی زدگان

ند، علتش هم این است که آنها ا گرسنه تر
دنبفال   برای اشباع نیازهای روحی خود به

بسیاری از ما تحت تفأثیر   .سراب رفته اند
اگفر   بمباران تبلیغاتی، فكر می کنیم کفه 

همه نیازهای مادی مان برآورده شفود در  
آنصورت به خوشبختی واقعی دست یافته 

رسفیم،  ولی وقتی به این مرحله مفی   ایم،
تازه متوجه می شویم که نیازهای مفادی،  

همه نیازهای ماست، و ما در  ی ازئتنها جز
کنارآسایش جسم به آرامش روان هم نیاز 

 .انسانهادودسته می شوند داریم. اینجاست که
عده ای برای دست یافتن بفه آرامفش    -5

مادی را تجربه مفی   روان، همه ی لذتهای
 و کننففد، ولففی وقتففی همففه ایففن لففذتها

مفواد   کامجوییها، آنها را اشباع نكرد، بفه 
آرامبخشففی همچففون سففیگار، تریففا ،  
هروئین، حشفیش، قرصفهای آرامفبخش،    

آرامبخش جستجو مفی کننفد،    مواد مادی و
یك از اینها نمفی توانفد    ولی ازآنجا که هیچ

باشد، بجای کعبه، راه ترکسفتان   غذای روح
هم بفه مفراد    را در پیش می گیرند، و نهایتاً

گرسنه را نمی  روح تشنه و .رسند خود نمی
توان با ماده سیر کرد، چرا که غذای روح از 

، ماده نیست، بلكه از جن  روح است جن 
آن ایمان به خدا و اتصفال بفه جنفابش از     و

است که آنرا برای همه بشفریت   کانال دینی
  .فرستاده است

 عده ای هم برای دست یافتن به آرامش -7

روان روی مفی   روان، به خالق روح و روح و
 بجای آورند، و با او ارتباط برقرار می کنند، و

مدد جستن از مواد مخدر و مشروبات الكلی، 
خود  نهایتاً به مطلوب روی می آورند، و به او

ین اففراد  سخن برخی از ا در. هم می رسند
تأمل  ل شده اند،یکه به خوشبختی واقعی نا

لطوُعلطمُ» گویفد: ابراهیم بفن أدهفم می  : کنید
مطنُالنعطيمُلجالطدو اُ الملوكُوُأبناءُالملوكُماُ حطنُفيطه

«ُبالسيوفُأيامُالحياةُعلىُماُ حنُفيهُمنُلذيذُالعي 
پادشفاهان و شفاهزادگان مفی     اگفر  نی:یع

نعمتی هسفتیم،   چه ناز و دانستند که ما در
خوشفگذرانی مفا، بفا     تمام عمر بخاطر ایفن 

الجطواهُالكطافالُلمطنُ)شمشیر ما را مفی زدنفد.   
(٣3ُإمامُأبطوُبکطرُالز عطالُص سألُعنُالدواءُال افال 
مساكينُأهلُالد ياُخرجواُمنهطاُ»دیگری می گوید: 

اُفيهطا ُريطل:ُوُمطاُأطيط ُمطاُفيهطااُذارطواُأطيط ُمط مطاُو
یعنفففی: ُ«ذكطططرهُوُمعرفتطططهُرطططال:ُمحبطططةُاهللُتعطططالىُو

بیچاره اهل دنیا!!! از دنیفا بیفرون رفتنفد و    
نچشیدند! گفتفه   لذتبخش ترین چیز دنیا را

شد: لذتبخش ترین چیز دنیا چیستآ گفت: 
 منبفع(  )همفان  محبت خفدا و شفناخت ویفاد او.   

القلفب أوقفات   انه لتمر ب» دیگری می گوید: 
قلب مفی   یعنی: اوقاتی بر «یرقص فیها طربا

 )همفان منبفع(  ه از شادمانی می رقصد. فگذرد ک
أورطا ُأرطول:ُإنُُ ا طهُلتمطرُبطال»ُدیگری می گوید:

«ُكانُأهلُالجنةُفالُمثطلُهطذا ُإ هطمُلفطالُعطي ُطيط ُ
که با خود می  گذرد، یعنی: اوقاتی برمن می

 گویم، اگر اهل بهشت این حالفت را داشفته  
 )همفان منبفع(   دارند. باشند، واقعاً زندگی خوشی

آیا تاکنون دیده ایفد کفه انسفان باایمفانی     
اضفطراب ومفواد    اینچنین، بفه افسفردگی،  

یا دست به خفود کشفی    مخدر مبتال شود، و
بفرای بسفیاری    البته در  این حالتها بزندآ

آسان نیست، چرا که این حالتها را باید ح  
در  ایفن   مفود، کرد، تا بتوان آنفرا در  ن 

حالتها برای کسی کفه لفذت ایمانفداری را    
 یده، مانند این است که بفرای کفود   نچش

پنجساله از لذت زندگی زناشفویی سفخن   
گفت، یا در قبرستانی برای مردگفان انفدر   

روح انسفان  . زندگانی سخنرانی کرد فواید
دین، بسان کودکیست کفه او   منهای خدا و
ر بفه یفك   جدا کرده باشند، اگف  را از مادر

کود  جدا از مادر، همفه دنیفا را بدهنفد،    
دست از گریه برنمی دارد، زیفرا کفه هفیچ    
چیزی بجز مادر، روح تشنه اور ا سیر نمفی  

همانند آن کود ِ از مادر  انسان امروز .کند
جدا شده است، تنها فرقش بفا آن کفود    

دانفد بفدنبال    این است کفه کفود  مفی   
دانفد  کیست، اما انسان امروز هنفوز نمفی   

 گمشده اش کیست، یفا شفاید هفم نمفی    

 .خواهد بداند
  ی:اجتماع دین بعنوان یک نیاز أخالقی و -3

دین یك نیاز اخالقی  عالوه برآنچه گذشت
و اجتماعی نیز است، بدین معنا کفه بفرای   

ایمن، نقش دین  و داشتن یك اجتماع سالم
البفد مفی    .سرنوشت سفاز اسفت   حیاتی و

است که دیفن   پرسید: چگونهآ واقعیت این
ل اخالقففی را در انسففان نهادینففه  فضففائ
خدا  وجدان انسان را با ایمان به سازد، ومی

ند، البد شفنیده  و روز بازپسین پیوند می ز
دادگاهیست  وجدان یگانه ایدکه می گویند:

که به قاضی نیاز ندارد، ولی همین وجفدان  
روز  اعتقفاد بفه   اگر بفا ایمفان بفه خفدا و    
براحتی میتوان آنفرا   بازپسین همراه نشود،

یافت، نجات از محاکمه آن  به بازی گرفت، و
سیل انسانهایی که وجدان خود را به بفازی  

 "دانفبفی وجف  "بقول معروف می گیرند، و
شوند، می تواند شاهدی بر ایفن مفدعا    می
لیسفی را در  وبه عبارت دیگر، دین پ .باشد
انسان گماشته می کند، که در آشكار  درون

او را  ر او را کنترل می نماید، وو پنهان رفتا
لی  وهرکار ناشایست باز می دارد، این پ از

همان ایمان به خدا و روز رستاخیز اسفت،  
لی  در انسفان  وتی که این پف نسب به همان
می شود، به همان نسبت، سالمت ضعی  تر

اجتماعی بفه خطفر مفی     و و امنیت فردی
در جوامع امروزی و بخصوص جوامفع   .افتد

قابل مشاهده  راحتیه این معضل بسكوالر 
است، در این جوامع از آنجا کفه دیفن بفه    

در میفان   حاشیه رانده شده، انگیزه ایمانی
افراد جامعه بسیار ضعی  گشته است، لفذا  

احسفاس نفاامنی    جنایفت و  میزان جرم و
ایفن   .درمیان مردم اففزایش یافتفه اسفت   
لو ی اجوامع، برای حل این مشكل، از تكنف 

 جنایت کمك می خواهنفد، و  و کش  جرم

 مشروبات الكلی، و مواد شادی آور،
اگر همه اینها  غیره پناه می برند، و

 آنها را إشباع نكرد به سفیم آخفر  
می زنند و خودکشی می کنند، تفا  
ر به گمان خود از این جهنمی که د

. خالصی یابنفد  آن گرفتار شده اند
علت این امر آنجاست که این افراد 

 ا که به دین و خدا اعتقادیفاز آنج
شاید هم اعتقفاد دارنفد،    ) ندارند،

 ولی پایبندی ندارند( و به انسان و
نگفاه مفی    مادیگرا جهان با دیدی

 کننفففد، لفففذا آرامفففش روح و  
خوشبختی روان را تنها در لذتهای 
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 های کش  جرم و اقسام دستگاه انواع و
می گیرند، تفا   و... را بكار آ یرهای خطر

بتوانند در نبود انگیزه ایمفانی در میفان   
نمایند، ولفی   مردم، این کمبود را جبران

نتیجه عملی این اقدام، وضفعیتی اسفت   
 و که می بینفیم: اففزایش میفزان جفرم    

مففام سففطوح تبهكففاری در ت جنایففت و
جامعه؛ از مردم عادی گرفته تا بفاالترین  

شفاید بپرسفید: چفرا بفا      .جامعه سطوح
لو ی حتی بسفیار پیشفرفته، نمفی    اتكن

به  جلوگیری کردآ توان از جرم وجنایت
نخست اینكه به همان نسفبت   :دو دلیل

 را تواناییهای خفود  و که دولتها امكانات
تبهكففاری  لو ی کشفف  جففرم واتكنففدر

 هند، به همفان نسفبت هفم   توسعه می د
وب فتبهكففاران کففه غالبففاً در چارچفف  

ای تبهكاری فعالیت مفی کننفد،   فبانده
ایفن اقفدامات را    لو ی خنثی کردناتكن

جه مفی شفود:   فنتی اختراع می کنند، و
 صفر صفر، البد می دانید کفه بسفیاری  

دانش فنی بفاالیی   ازتبهكاران از هوش و
برخوردارند، و تبهكاران کم هوشتر زیفر  

دوم  .فه می کنندفام وظیفانج ظر آنانفن
لو ی پیشففرفته، پلففی ، ااینكففه تكنفف

غیره، بُفرد   و دستگاههای هشدار دهنده
محدودی دارند، بدین معنا کفه بفا ایفن    
 امكانففات تنهففا مففی تففوان افففراد را در
محدوده مشخصفی، مفثالً در مفا عفام     
کنترل کرد، اما وقتی افراد با خود خلوت 

 دسفتگاه  لی  ووپف از چشم  و می کنند،
های هشدار دهنده دور می شوند، آیا باز 

کنترل کرد، و آنها را  هم می توان آنها را
از ارتكاب جرم باز داشتآ امفروزه ایفن   

هفا   نفرم اففزار   و مسئله در عالم انترنت
نشففد، از مشففهود اسففت، اگرازدر کففامالً

تمفام   بنفابراین  .پنجره وارد می شفوند 
نیفت خفود و   ها برای امامكاناتی که دولت
حكفم  تنهفا در  مفی گیرنفد   مردم به کار

 -حففالی کففه  بیرونیسففت، در لی وپفف
ایمفان   دیفن و  -که گفته شفد  همانطور

جلوت  و لی  درونیست، که در خلوتوپ
او را از عمفل   انسان را کنترل می کند، و

 به اعتقفاد مفن اگفر    .خالف باز می دارد
هزینه های گزافی که برای ایجاد امنیفت  

صفرف  جنایت در جهان  کش  جرم و و
ایمفان و فضفائل    میشود، برای نشفر 

اخالقی صرف می شد، انسانها بسفیار  
ایمن تر و خوشفبخت تفر بودنفد، در    

کففه بففا داشففتن پیشففرفته تففرین  حفالی 
اطالعاتی، دولتی مانند  لو ی امنیتی واتكن

دبدبففه، هنففوز  کبكبففه و امریكففا بففا ایففن
آرامش را برای  تنوانسته احساس امنیت و

بیاورد)تازه بعفد   دان خود به ارمغانشهرون
امنفی   سپتامبر این احساس نا 55از حمالت

خبرها خوانفدم   در .بیشتر هم شده است(
 721ملیفون نففری،    713که در امریكفای 

است!!!  ملیون قبضه اسلحه در دست مردم
ملیون قبضه اسلحهآ زیفرا   721 واقعاً چرا

 شهروندان احساس امنیت ندارند، شما هم
ا زندگی کنید مجبورید برای خفود  اگر آنج

 سالح تهیه کنید، زیرا که با داشتن اسلحه

یفاد   .احساس امنیت بیشتری مفی کنیفد  
دارم زمانی که بیل کلینتون تفازه رئفی    

امریكا شده بفود، در مراسفمی در    جمهور
جمع طرفداران خود دعا کفرده بفود، کفه    

به کشور باز گرداند، کفه   خداوند امنیت را
ن از آن دارد که بحران امنیت این خود نشا

یفا   و .کشفیده اسفت   همه را بدنبال خفود 
خواندم که در برخی شهرهای بزرگ مانند 

دیر هنگفام   ر  اگر زنی بخواهد شبانیوی
با اتومبیل از خانه خارج شود، یفك مفرد   

در  آنفرا  پالستیكی را پر از باد می کنفد و 
ی بغل می گذارد، تا چوک کنار خود بر روی

 ر کنند که مردی بفا اوسفت، و  دیگران فك
یكفی از توصفیه   . به او تعرض نكنفد  کسی

لی  به شهروندان می کند ایفن  وهای که پ
هنگام از خیابفان تفاریكی    است: اگرشب

ناگهان شئ تیفزی را در   عبور می کنید، و
هرگفز سفعی    پشت خود احساس کردید،

نكنید از خود واکنش نشان دهیفد، حتفی   
 د، زیفرا کفه  اگر ورزشهای رزمی بلد باشی

تا چند لحظه دیگرخواهید مرد،  شما قطعاً
جفان   به خواسته او جواب مثبت دهیفد، و 

نجات دهید، سعی کنیفد همیشفه    خود را
الری را در جیفب داشفته باشفید،    اچند د

ممكفن اسفت    چون در غیر اینصفورت او 
متأسففانه   .شما را بكشفد  عصبانی شود و

 همه این توصیه ها همچون قرص مسفكنی 
ه درد جامعه را برای مدت کوتاهی است، ک

تسكین می دهد، ولی درد را ریشفه کفن   
 لی  وودلیلیست برناتوانی پف  و نمی کند،

 لو ی پیشفرفته در غلبفه بفر جفرم و    اتكن
بفر اینكفه    شاهدیسفت مبنفی   جنایت، و

لی  درونفی  وتازمانی که انسانها خود با پف 
نداشفته   ایمان بفه خفدا و روز رسفتاخیز   

دسفت از جفرم و    نخواهنفد باشند هرگفز  

 جنایت بكشند، هرجای دنیا که دیفن و 
این  ایمان در افراد جامعه کمرنگ گردد،

 ایفران یفا   ناهنجاریها پدیدخواهد آمد،
 .امریكا فرقی نمی کند

 "ایمان در زبان عربی از ریشه:امنیت ایمان و
ایففن بففدان  گرفتففه شففده اسففت، و "امففن

 معناست که ایمان، به فرد امنیت ففردی، و 
 امنیت اجتماعی، إعطا مفی کنفد،   معهبه جا

قفرآن   همان امنیتی که خداوند متعفال در 
 می کند: یاد کریم از آن چنین

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  چ
17األنعام:  چپ  پ     ڀ  ڀ

 

ایمفان   و کسانی که ایمان آوردنفد »]یعنی: 
خود را باسفتم آمیختفه نكردنفد، آنفان از     

 گفان یافت راه نفد، و آنفان  ا امنیت برخوردار
این امنیفت شفامل امنیفت جسفمی،     «. ندا

با  در رابطه .روحی، دنیوی واخروی می شود
اهمیت امنیت اجتماعی نیز خداوند متعفال  
در آیه دیگر خطاب به مشرکین اهل مكفه  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چفرمایفد:   می
ڎ  ڈ    ڎڍ   ڍ  ڌ  ڌ

62العنكبوت: چڈ  ژ  ژ
 

ار ]یعنی: آیا ندیدند که ما حرم ایمنی قر
که مردم از اطرافشفان   دادیم، در حالی

ربوده می شدند، آیا به باطل ایمان مفی  
می ورزنفدآدر   آورند وبه نعمت خدا کفر

اینجا اشاره خداوند به حرم مكه اسفت،  
داده  امفان قفرار   که خداوند آنرا امفن و 

است، وکسفی کفه در محفدوده حفرم     
زندگی مفی کنفد از امنیفت برخفوردار     

از اسالم اطفراف   قبل است، درحالی که
خالصه اینكه دین  .آن بشدت ناامن بود

انسانها  و است، ی از سرشت انسانئجز
 مكففانی از آن بففی نیففاز در هرزمففان و
: خداوند چه زیبا می فرمایفد  نیستند، و

ۆ  ۆ    ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ

  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ

ې  ې  ې  ى  ى  

 93الروم: چائ    ائ  ەئ
ی خفود را بفرای   )پ  رو ]یعنی:

مسفتقیم نگهفدار،    دین خفالص 
فطرتی است که خدا انسان را بر 
آن خلففق کففرده اسففت، هففیچ  

خلقت خدا نیست،  تغییری برای
آن دین پابرجفائی اسفت ولفی    

 بیشتر مردم نمیدانند(.
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شورا و مشاوره یكفی از مباحفث    مقدمه:
 دیفن مقفدس اسفالم   مهمی است که در

نفه ای  به گو ،مورد توجه خاص قرارگرفته
کریم با ایفن   که یكی از سوره های قرآن

؛ نامیففده شففده اسففت کلمففه) الشففوری(
مشورت بفا مفردم در مسفائل مختلف      
زندگی و جامعه باعث رسیدن به راه حل 
های بهتر و دقیق تر و جلوگیری از تكرار 

در سفایه شفورا و   . شفود اشتباهات مفی  
زندگی اجتماعی خفود   رمردم دمشورت 

مشكالت خود حل  فرصت های زیاد برای
و اطالعففات گرانبهففایی را از مففی یابنففد 

مختل  زنفدگی   امور کارهای اجتماعی و
ایفن   ه،به دست می آورنفد کفه مجموعف   

در اختیار آنها قرار می گیرند، و اطالعات 
با استفاده از مشوره سالم بفه اهفداف و   

 مقاصد شان رهنمون می گردند.
 . اهمیت شورا در اسالم1

ل ثابت در دین مقفدس  یكی از اصو شورا
اسالم است، مسلمان مكل  است تفا بفه   
اطاعت از امر خداوند متعال و پیفروی از  

آنكفه   گرففت، بفا وصف     آسمانی الهام مفی 
 مسلمانان را به اهمیت شورا متوجه ساخته و

شفان را پفرورش داده   اندیشۀ نیروی فكری و
بفه   داد، و تشفكیل مفی   (شورا) باشد، مجل 

 یفل نظراصحاب ویاران خود ارزش خاصفی قا 
  بود.

چنانچه پروردگار عالم در باره شورا ومشورت 
مفی فرمایفد:    سفوره آل عمفران   513آیهدر 

آلُعمران: چڦڤ  ڦ  ڦچ
 

٠09ُُ
 

رایزنفی   کارها با آنفان مشفورت و   دریعنی » 
زمفی اصفل شفورا را    این نص قطعی وج «.کن

نظام حكومفت بنیفان    درکارهای اجتماعی و
هنگفام بیفان    اسفورۀ شفور   در و .گفذارد  می

اوصاف برجستۀ مؤمنان راستین اصل شورا را 
نمفاز قفرار داده    در ردی  ایمفان بفه خفدا و   

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   چ: فرمایففد مففی

:ُ چں  ں  ڻ   ٨٣ال وَ 

انفد کفه دعفوت     مؤمنان راسفتین کسفانی   »
نماز را می  گویند، و رشان را پاسخ میپروردگا
برپایفۀ   کارشان به شیوۀ رایزنفی و  ، وخوانند

 «.مشورت با یكدیگر است
مشورت و نظفر خفواهی از دیگفران یكفی از     
عوامل مهم و مسایل حیاتی در تصمیم گیری 
است، ایفن امفر در اسفالم از اهمیفت بفاال و      
جایگاه ویژه ای برخوردار است. با توجفه بفه   

وضوعات و پیچیدگی مسفایل و نیفز   وسعت م
گستردگی اطالعات، یفك شفخص قفادر بفه     
شناخت همه مسایل و به دست آوردن همفه  
اطالعات الزم در مورد یك مسئله نیست و در 
نتیجه نمی تواند تصمیم منطقی و درستی در 

 مورد آن اتخاذ نماید.
مشورت و نظر خواهی از دیگران بفه منظفور   

آنان یك امر مهفم   استفاده از رأی و نظریات

عقلی است وعدم مشورت و استبداد بفه  
رأی دیگران یكی از بیماری های مهلفك  
انسانی است، زیرا یك انسان، هر قدر هم 
آگاهی داشته و در زمینه های کاری خفود  
متخصص، کاردان و با تجربه باشفد، نمفی   
تواند به همه ابعاد و زوایفای یفك برنامفه    

از دیفدگاه  کاری پفی ببفرد و آن را تنهفا    
خویش ارزیابی نماید، و چه بسا ابعادی از 
مسایل که در تصمیم گیری هفای جمعفی   
می تواند نقش تعیین کننفده ای داشفته   
 باشد، از نظر شخص مخفی مانده باشد.

مشوره از نظر دین مقدس اسالم یكفی از  
ضفرویات اساسفی بفرای اداره امفور، بفه      

 ی اجتمفاعی خصوص تصفمیم گیفری هفا   
کفه بفه وسفیله مشفورت و      است، ازآنجا

نظرخواهی، امور اصالح شده، زوایا و ابعاد 
مختل  یك مسئله روشن می گفردد، در  
نتیجففه تصففمیم گیففری هففای کففه بعففد  

اتخفاذ مفی شفوند، معقفول و      ازمشورت
ذیل به آثفار و  ، بناءً درمی باشنددرست تر

فواید مشورت، و ویژه گی های آن به  طور 
 مفصل اشاره می نماییم.

 ار و فواید مشورت. اث2

مشورت کفردن و اسفتفاده از نظریفات و    
دیدگاه های دیگران، پیامفدهای مثبفت و   
فواید زیادی دارد. آثار و برکفات فراوانفی   
که از مشورت کردن نصفیب انسفان مفی    
شود، هرگز از تفكفر ففردی، امكانفات و    
منابع مادی به دست نمی آیفد. در اینجفا   
بفه  بخشی از برکات و فوایفد مشفورت را   

 صورت مختصر توضیح می دهیم:
 الف( بهره برداری مثبت از افکار دیگران

یكی از آثار و فواید مشورت، بهره بردن از 

این اصفل مهفم را در   « ص»پیامبر
زندگی فردی واجتماعی خفویش  

 مراعات و تطبیق نماید.
احترام به  شورا به معنای رایزنی و
گرفتن،  نظریات دیگران و مشوره
اسفاس  در کارها و انجام امور بفر  

مشوره و تبادل آراء می باشفد. در  
بیان اهمیت و ارزش شورا همفین  

کفریففم   نرآفب  است که در ق
فام ففقفلی بنفففوره مستففسف
 وجود دارد. ( الشوری) 

با آنكفه از وحفی    اسالم پیامبر
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نتیجه افكار دیگران اسفت، مشفورت بفه    
انسان کمك می کند تا صفاحب نظفران و   
متخصصان را به یاری بطلبد و با قرار دادن 
 افكار و اندیشه های آنان در کنفار فكفر و  

د، بر قدرت و عمق اندیشه وبینش نظرخو
خود بیفزاید واز درخشش افكار و اندیشه 

 های دیگران بهره مند شود.
 ب( جلوگیری از هالکت

یكی از دالیل اهمیت و حساسیت مسفأله  
تصمیم گیری این است که یفك تصفمیم،   
ممكن است هالکت ففرد یفا فروپاشفی و    
نابودی اجتماع را به دنبال داشفته باشفد.   

م تصمیم گیفری، تمفام جوانفب    اگر هنگا
مسأله به درستی سنجیده نشود و جوانب 
مختل  آن مفورد بررسفی دقیفق وهمفه     
جانبه قرار نگیرد، احتمال دارد که تصمیم 
ناسنجیده و نادرستی گرفتفه شفود؛ ایفن    
تصمیم نادرست ممكفن اسفت عواقفب و    
پیامد های سوء دیگر بفه دنبفال داشفته    
یم باشد؛ در برخفی از مفوارد یفك تصفم    

ناسففنجیده و غیففر منطقففی مففی توانففد  
سرنوشت فردی را متأثر سازد، یا موجبات 

 فراهم آورد.رافروپاشی و نابودی اجتماعی 
بنابراین ضروری است که هنگام تصفمیم  
گیری، دقت الزم انجام شفود و جوانفب و   
زوایای مختل  مسفأله بفه خفوبی مفورد     
بررسی قرار گیرد؛ و این کار جز از طریفق  

 دیگران امكان پذیر نیست. مشورت با
 ج( پیش گیری از پشیمانی

یكی دیگر از فواید و مزایای مشفورت  
این است که از ندامت و پشیمانی پیش 
گیری مفی کنفد. معمفوالً بعفد ازهفر      
تصمیمی که بدون مشورت اتخاذ شود 

زوایای مختل  آن به خوبی  و جوانب و
سففنجیده نشففده باشففد، پشففیمانی و 

 هد داشت.ندامت به دنبال خوا
 د( دست یابی به راهکار مناسب

فایده دیگری که مشورت و استماع به 
نظریه دیگران به دنبال دارد این است 
باعث می شفود تفا تصفمیم معقفول و     
مناسففبی اتخففاذ شففود و راه درسففتی 
انتخاب گردد. مشورت کردن، به ویفژه  
آن گاه که با افراد خردمند، صاحب نظر 

اند فرد و متخصص صورت گیرد، می تو
یا اجتماع را به راههای مطلفوب تفری   

 رهنمون کند.

 . صفات و ویژه گی های مشاور3

یكی از مسایل مهم و قابل توجفه در مشفورت   
ه طرف مشورت چه کسی باشدآ آیا این است ک

هرکاری با هرکسی می توان مشورت کفرد و  در
نظرخواهی نمود یا اینكه طرف مشفورت بایفد   

صفیاتی باشفد تفا    دارای چه ویژگی ها و خصو
بتوان مسایل را با او در میان گذاشت و بحث و 

 مشورت کردآ
در پاسخ باید گفت که در منابع و متفون غنفی   
اسالمی ویژگی هفا و خصوصفیات زیفادی، بفه     
عنوان شرایط کسفی کفه قفرار اسفت طفرف      
مشورت قرار گیرد، مطرح شده است؛ که برای 
 اختصار تنها به چند ویژه گی و شفرایطی کفه در  
 منابع و متون اسالمی آمده است، اشاره می کنیم.

 الف( خدا تر  بودن

خففدا ترسففی و خففوف از عصففیان و نافرمففانی 
خداوند متعفال، یكفی از فضفایل اخالقفی واز     
صفات برجسته انسانی است که هفر مسفلمان   
باید این ویژه گفی را داشفته باشفد. در مفورد     
کسی که قرار است مورد مشورت قرار گیفرد،  

ضفروری   مهفم،الزم و  این خصوصفیت  داشتن
کسانیكه خوف از خدا داشفته باشفند و    است.

خداوند متعال را همواره ناظر بر اعمال و رفتار 
خویش بدانند، سفعی مفی کننفد کفه هنگفام      
مشاوره، حقیقفت را بگوینفد وروش درسفت و    
راهكار مناسب را بفه مشفورت کننفده نشفان     
ظر دهند؛ زیرا می دانند که خداوند متعفال نفا  

اعمال آنها است واین کار آنها نیزهمچون سایر 
کارها ثبت می شود و در روز قیامفت در مفورد   
آنها حسفاب پرسفی دقیقفی صفورت خواهفد      

 گرفت.
 ب( خردمند بودن

یكی از خصوصیاتی که الزم است مشاور داشته 
باشد، عقل و خفرد اسفت. چنانچفه در مفوارد     
و  مختل  توصیه کرده اند که با انسانهای عاقل
خردمند مشورت شود؛ چرا که مشورت با اهفل  

 می نمایاند وصاحب اندیشه، راه راست راخرد و
 دارد.پشیمانی مصؤن میوانسانرا از لغزش، خطا 

 ج( با تجربه بودن

به هراندازه که تجربه فرد بیشتر باشد، توانایی 
و قدرت وی در شناخت مسایل مختل  و ارایه 

رففت از  راه حل هفای متففاوت بفرای بیفرون     
مشففكالت بیشففتر، و نظریففه  او پربففارتر و   
ارزشمندتر خواهد بود. مشورت با اهل تجربفه  
می تواند انسان را درتوان منفدی هفای آنفان    

از لغزش ها مصؤن دارد و انسان  شریك کند و

 را به راه درست رهنمون نمایند.
 د( بخیل نبودن

یكی از ویژگی های مشاور، این است کفه  
اد بخیل را هفیچ گفاه در   بخیل نباشد؛ افر

مشورت دخالت ندهید، زیرا که ترا از ثمر 
و نتیجه احسان محروم می کند و از تهی 

 دستی و فقر و خوف می ترساند.
 ه( دروغ گو نبودن

ویژگی دیگری که برای مشاور الزم است، 
مشاور نباید کاذب باشد، بلكه باید فردی 
 باشد، صادق و راستگو، بناءً انسان نباید با
فردی چنین صفت رذیله دارد، مشفورت  
کند، زیرا او مانند سراب اسفت، دور را در  
نظر تو نزدیك، و نزدیك را در نظر تو دور 

 نشان می دهد.
 و( ترسو نبودن

یكی دیگر از ویژگفی هفا وشفرایط یفك     
مشاورخوب، این است که ترسو نباشفد و  

مشورت کرد، زیفرا در   نباید با افراد ترسو
 حیه انسان راتضعی  می کند.رو وکارها امور

چنانچه در فوق راجع به صفات مشفاوران  
بیان شد، باید یفك مشفاور خفوب دارای    
ویژگی باشد که در قرآنكفریم و احادیفث   
رسول اهلل بیان شده اسفت، تفا بوسفیله    
مشورت توسط مشاوران خوب بتوانیم هم 
خود وهم ماحول خویش وهم جامعه خود 

هفدایت و   را از منجالب بدبختی به سوی
روشففنایی سففوق بففدهیم، و در تصففمیم 
گیریهففای بففزرگ سیاسففی، اجتمففاعی و 
 فرهنگی تصمیم معقول و درست بگیریم.

شفورا و مشفاوره یكفی از    :ه( نتیجه گیذری 
مباحففث مهمففی اسففت کففه در فرهنففگ 
اسالمی مورد توجه خاص قرارگرفته است. 
مشورت با مردم در مسایل مختل  زندگی 

ه راه حفل  و جامعه باعث رسیدن بف 
های بهتر و دقیق تر و جلوگیری از 
تكرار اشتباهات می باشد، پ  راه 
رسیدن به یك زندگی سفعادتمند  
چه در سطح خانواده و چه در سطح 
جامعه و حكومت پابندی بفه اصفل   
شورا و تطبیق واقعی این اصل مهم 

 و حیاتی نهایت ضرور است.

 "مآخر منابع و
٨٣ُهُال و یُآي ٠09ُعمرانُآيهُ :ُآل٠
ُمديري ُد ُاسالم ُموليُعلبُاراُُُ-2
 72الب67ُُهمکا انُصُُپيرو ُوُ-٨
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 :و مسکرات مواد مخدر
آورد  ره "مخفدر  مواد"مسكرات و مخدرات

« مواد مخدر» استعمار مسكرات و مخدرات
 دهد. می زندگی را بر باد

ای  بچه سه سالهبوده است که پسر جوانی  
و بفه   مفوده را ربوده و سپ  به وی تجاوز ن

این هم اکتفا نكرده، آنرا خفه نمفوده و بفه   
 قتل رسانیده است، بعداً که حقایق کشف  

گردیده معلوم شفده کفه آن جفوان اهفل     
 شرابخواری و مخدرات است.

 ایست که از خانفه   بچه آن یكی، دختر
خود فرار و به خانه امام مسجد پنفاه آورده  

چیزیآ از چفه کسفیآ از    است، فرار از چه
که شرابخوار است، و مدت بیست روز پدری 

دخترش عمل فحشفا   خواهد با است که می
 .انجام دهد

 ایست که همیشه با  آن دیگری خانواده
کننفد. مفادر و    زنفدگی مفی   رنج و مشكل

خود در بردخترانش هیچگاه از قتل و تجاوزِ 
توانند بخوابند مگر  نمی امان نیستند، شبها

وسایل سبك  اینكه درِ اطاق را قفل و آنرا با
بندند. ترس از چهآ از چه ب و سنگین محكم

را بقتل رسانده، و دسفت   اش پسر پنج ساله
پسر سه ساله دیگرش را قطع نمفوده و بفه   

نكرده بلكه عفالوه بفر    این جنایت هم اکتفا
. قطعه قطعه نموده اسفت این تن آنها را نیز 

حوادث و داستانهای دیگفری کفه هفر روز    
 وقوع آنها را در کشفورهای غربفی و کففر   

شنویم. اما در تأیید، تصدیق یا تكفذیب   می
 ایم. آن مانده

تا اینكه جریان « دانیم باور کنیم یانهآ نمی» 
روی « درجامعه مفا » مشابهی درمیان خودما

حسفاس  دهد و اثرات و آالم آنرا خفود ا  می
 !!کنیم می

هایی که از دست پدر  چه بسیار اند خانواده
پسر منحرف خود کفه بفه گفرداب ایفن      یا

 باری را  پلیدیها افتاده، روزانه زندگی خفت

 .گذرانند می
پلیدیها و خبائثی که انسان را به هیفوالیی  

کنفد بطوریكفه    مفی  درنده و وحشی تبدیل
همه اطرافیان از او در هفراس انفد. و بفرای    

مشكل ببار  مه غم و آشفتگی و مصیبت وه
پ  بیایید همه با هم برای از بفین   .آورد می

بردن و قطع ریشه ایفن پلیفدیها و خبائفث    
برای ریشه کنی آن دست » همكاری کنیم. 
 .«بدست هم دهیم

ترا بسفوی هفر   « ها مست کننده» مسكرات
 کشانند. جرم و جنایتی می

خواهیفد در عفرض چنفد روز     : آیا مفی 5  
 ات از دست برودآ ندگی خود و خانوادهز
مفورد نففرت خفدا     خواهید که : آیا می7  

را « ملعفون » واقع، و یا چیزی مفورد نففرت  
 وارد شكم خود نمائیدآ

خواهید که هر چه بدی و رذائل  آیا می: 9 
و بالیا و فقر و بیماریست بسفویت سفرازیر   

 شودآ

خواهید دروازه پلیدیها، بدیها  : آیا می4  
 الت باشیدآو رذ
ای  کفه بفه درنفده    خواهیفد  : آیا مفی 1  

که پدر و مفادر و   یقاتل وحشی و جنایتكار
فرزندان و اطرافیان خفود را نیفز    همسر و
 کُشند تبدیل شویدآ می

اگر به مسكرات و مواد مخفدر تفن    جواب:
برداری، همانا قطعاً  دهی و بسوی آنها قدم

 .ی استپاسخ شما بل

م خمر شامل همفه  بحق بدانید که همانا اس
 همفه « هفا  مست کننفده » انواع مسكرات

تشفیط و همه « مواد مخدر» انواع مخدرات
انواع آن و تمامی آن چیزهایی است که به 
نحوی تعادل و توازن طبیعی عقل آدمی را 
بهم بزند و مختل نماید. حشیش، کوکائین، 

تریا ، مرفین، شمه، همه اینهفا   هروئین،
 .ستندنوعی از انواع مخدرات ه

پزشكان بیماریهای زیادی را که بفه علفت   
نوشیدن مشروبات الكلی و استعمال مفواد  

انفد. از   آیند ذکفر نمفوده   مخدر بوجود می
جمله اتالف کبد و کلیفه، ضفعی  نمفودن    
 عقل. و جسم و اعصاب، کفاهش مقاومفت  

بدن در برابر بیماریها و ابتالء به بیماریهای 
ابودی ن مهلكی مانند سل و)سرطان(، و به

کشاندن نسل بشر، ایجاد ضع  و نفاتوانی  
صففدها نففوع  عقلففی و جسففمی انسففان و

که فتاری و مشكالت و بیماریهای دیگر گر
 .است کتابهای پزشكی به تفصیل بیان شده در

 تشفیط راهی است به سوی دیوانگی:

تشفیط نوع کثیفی از مسكرات است که با 
استنشاق و مكیدن مواد شیمیایی بوجفود  

. این مواد شیمیایی سفلولهای مغفز   آید می
رایكی بعد از دیگری نابود نموده، تا اینكه 

را زائل و او را « مشفط» عقل مصرف کننده

پسفر مسفت و شفرابخوار    کسىآ از
 خففانواده، کففه هففر نصفف  شففبی

دیگففری  ،آیففد بسویشففان مففی 
ای که با تفرس و وحشفت و    خانواده

بفه شفهر    اضطراب از شفهر خفود  
اند. فرار از چفهآ   دیگری فرار نموده

از چففه کسففیآ از دسففت پففدر    
ت، همیشه مست اس شرابخواری که

اش از ترس او نه شب و نه  و خانواده
 روز از ناموس و خون خود در امفان 

آن یكی شفوهر مجرمفی   . نیستند
است که همسر و دختر هفت ساله و 
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کند. سلولهای  به دیوانگی دائمی دچار می
مرده مغز نیز به هیچ وجه زنده و یا سلول 

شود. بیماریهفا و   دیگری جایگزین آن نمی
 گرفتاریهای زیادی در مصفرف ایفن نفوع   
ماده مخدر وجفود دارد. کفه در کتابهفای    

مطالب .پزشكی به تفصیل بحث شده است
پلیدی و کیفر اسفتعمال   زیر را بخوانید تا

 .مسكرات و مخدرات را بهتر بشناسید
 فرماید: خداوند می: گناه کبیره است -5

ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         چ

 753البقرۀ:  چائ

نند، ک در باره شراب و قمار ازتو سؤال مى»
 .«بزرگى است در آنها گناه و زیان» بگو:
شراب پلید و از کارهای شیطان است:  -7

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  چ

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 33المائدۀ:   چٺ

اید! شفراب و   اى کسانى که ایمان آورده» 
آزمفایى(،   نوعى بخت  قمار و بتها و ازالم)

ورى پلید و از عمل شیطان است، از آنها د
 .«!شوید کنید تا رستگار

إن ُاهللُ»خمر ملعون و نفرت شده است:  -9
فرماید: خداوند  می پیامبر «5». «لعطنُالخمطر

 پ  چگونه آنرا تناول. خمر را لعنت نموده

 نمائیدآ می
هر ک  به شراب عالقمند باشد ملعون  -4

فالُالخمرُع رةعاصطرهاُُلعنُ سولُاهلل»ُاست: 
وُحاملهطططاُوالمحمولطططةُإليطططهُوُوُمعتصطططرهاُوُشطططا بهاُ

سطططططططاريهاُوُبائعهطططططططاُوُأ طططططططلُثمنهاوالم طططططططتريُلهططططططططاُ
 «7»«.والم تراهُله

درکففار  کففه ده صففن  را رسففول اکففرم
ی دخالت دارند لعنت کفرد.  لمشروبات الك

کسیكه انگور را جهت شراب بفشفارد   -5
کسیكه برایش فشرده شود، و بفرایش   -7

نففوشد   کسیكه آنرا مفی  -9ساخته شود 
کسیكه  -1کند  می حمل یكه آنراکس -4

کسیكه آنرا بفه   -6شود.  برایش حمل می
آنفرا   کسفیكه  -2کند  دیگران تعارف می

کسیكه پول آنفرا دریاففت    -1فروشد  می
 -53کسیكه آنرا خریفداری کنفد    -3دارد 
 .برایش خریداری شود کسیكه

حفرام  « ای  کننده مست» هرمسكری -1
هفر   «9»«.خمرُحطرام  لُمسکرخمرُو ل»است: 

و هرشفرابی  ی شراب اسفت،   مست کننده
 .حرام است

 نوشیدن عصاره اهل جهنم: -6

إن ُعلططططططىُاهللُعططططططزُوجطططططططلُعهططططططداًُلمططططططنُي طططططططرهُ»ُ 
المسکرا ُليسقيهُمنُطينةُالخبال.ُفقالواُوماُطينطةُ

ُالخبططالُيططاُ سططولُاهلل ُفقططال:ُعططرقُأهططلُالنططا  ُأوُعصططا ة
کف   خداوند عهد نموده که هر   «4»«.أهطلُالنطا 
بفه وی   الخبفال را  طينطةاب مسكر بنوشفد  شر

الخبال  طينةرسول اهلل بنوشاند. عرض کردند یا 
 .است عَرَق جهنمیان چیستآ فرمود

أْرَسططَمُ َبّططالُ»ُنوشففیدن آب جففوش جهففنم:  -2
عبيطديُجرعطةُمطنُخمطرُ وجطلُبعزتطهُلُي طرهُعبطدُمطنعُز

سقيتهُمکا هاُمنُحميمُجهنم    «1»«.إلُ 

قسم خورده که  جالل خود خداوند به عزت و
» ای خمفر  رعهفش جف فدگانف  از بنفر کفه

از آب جوش  بنوشد خداوند بجای آن« شراب
 .نوشاند عرق جهنمیان بوی می

لُي طرهُالخمطرُحطينُ»ُدادن ایمان:  از دست -1
 «6» «لي ططططططربهاُوُهططططططوُمططططططؤمن ُوالتوبططططططةُمعرو ططططططةُبعططططططد.

شرابخوار به هنگام نوشیدن شفراب مفؤمن   "
ست. یعنی ا رویگردان نیست و توبه نیز از وی
«. او بسته شده است در آنوقت درِ توبه هم بر

 «2»«.اهللُمنططططهُاْليمططططانُ ططططز مططططرُمططططنُ  ططططىُأوُشططططرهُالخ
کنفد   خفورد یفا زنفا مفی     کسیكه مشروب می

 .گیرد هنگام ایمان را از وی می خداوند در آن
 ثالثطةُلُيطدخلون»شفود:   داخل بهشت نمفی  -3

 «1»«.الخمر ُوالمنانُالجنة:ُالعاقُلوالديهُوالمدمنُعلب
 شوند: وارد بهشت نمی سه طایفه

مشروب خوار  -7ده پدر و مادر، آزار دهن -5 
کسفیكه نیكفی و    »منفت گفذار   -9مفی،  دای

خدمتی را که به دیگفری کفرده بفر او منفت     
 «کشد. می نهد و به رُخ او می
َمْنَُشِرَهُاْلَخْمَرُ»نوشد:  طهور نمیاناز شراب  -53
َها ُُحرَِمَهاُِفالُاآلِخَرِة.الدا ْطَيا ُُِفال  «3» «ثُم َُلْمُيَطُتْ ُِمنطْ

می گوید: رسول اهلل فرمود:  عبداهلل بن عمر
شراب بنوشد و از آن، توبفه   هرک ، در دنیا »

 .نكند، از شراب آخرت، محروم خواهد شد
إ  هطاُليسط ُ»ُدرد و بیمفاری اسفت:    شراب -55

 نبراسفتی شفراب درمفا    «53»«.بطدواءُولکنهطاُداء
 نیست، بلكه درد و مَرَض است.

إن ُالطذيُ»ُخرید و فروش آن حرام اسفت:   -57
   «55»«.شربها ُحرمُبيعها حرم

نوشیدن آن حرام کفرده   براستی به کسى که 
 .را نیز حرام کرده است آنشده، داد و ستد

ِإن ُ»ُم آخرت اسفت:  نوشیدن آن از عالی -59
طططاَعِة:َُأْنُيُطْرفَطططعَُ ِمطططْنَُأْشطططَرا ُِ ُاْلِعْلطططُمَُويَطْثبُطططَ ُاْلَجْهطططُلُوَُُالس 

 کففرمرسففول ا «57»«.َيْظَهططَرُالزِّ َططاُوَُُُيْ ططَرَهُاْلَخْمططرُُ

این اسفت   های قیامت از جمله نشانه» فرمود: 
که جهل و نادانی فراگیر خواهد شد و علفم و  

شفراب   دانش از بین خواهفد رففت. و زنفا و   
 .«خواری آشكار و علنی انجام خواهد گرفت

 ریشفففه« ام الخبائفففث» اتمسفففكر -54

فَططاْجَتِنُبواُاْلَخْمططَرُفَِ   ططُهُُرططالُعثمططان»ُپلیدیهاسففت: 

َُأَحططُدُهَماَُأْنُ َوالل ططِهُلَُ ُُ يُوِشطط َيْجَتِمططُعَُواِْليَمططاُنُأَبَططداًُِإلُ 
   «59»«.َصاِحَبهُُ ُيْخِر َُ

نقففل شففده اسففت کففه: از   از عثمففان
شرابخواری بپرهیزید. که شفراب ریشفه و   

یهاست. قسم به خدا شرابخواری مادر پلید
شفوند   نمفی  و ایمان با هم در یك فرد جمع

مگر اینكه یكی از آنها دیگری را از جسفم  
ایمفان   یعنی یكی از این دو: یا» بیرون کند

 «یا شرابخواری.
حرام بودن نشستن در مجل  شراب و  -51

 انُيؤمنُباهللُواليومُاآلخرُفطالُ من»ُشرابخواران: 
کسیكه   «54»«.ئدةُيطدا ُعليهطاُبطالخمريقعدن ُعلىُما

به خدا و روز قیامت ایمفان دارد نبایفد بفر    
روی آن خمفر   ای بنشفیند کفه بفر    سففره 

 .گذاشته شده است
د و دروازه هر بدی است: فراب کلیفش -56
ُ لُشر لُت ره»ُ شراب   «51»«.الخمرُف   هاُمفتاح

بفدی و   ننوشید که همانا دروازه و کلید هر
 .فساد است

ریشه و مبنای هر خطا و گناهی است:  -52
ُ لهطططا لُت طططربواُالخمطططر»   «56»«.ف   هطططاُ أسُالخطايطططا

 .است ننوشیدکه ابتدا وریشه هرگناهىشراب 
ت: فی اسف فر کار زشتفرِ هفروع سفش -51
ُ لُفاح ه»ُ  «52»«.لُت ربنُخمراًُف   هاُ أس
که به حقیقت شروع کننده شراب ننوشید»  

 .«است ه هر کار زشتیو ابتدای ورود ب
 راه گمراهی و فریبكاری است: -53
  «51» «أمطططاُأ  ططط ُلطططوُأخطططذ ُالخمطططرُ طططو ُأمتططط .»ُ 

در شب اسفراء خطفاب بفه     حدیث قدسی
است که: همانا اگر شفراب را   کرمرسول ا

 .شدند کردى امت تو منحرف مى انتخاب مى
قبفول   نمفازش شرابخوار تا چهفل روز   -73

سطکرُلطمُتقبطلُلطهُصطالةُمنُشرهُالخمرُف»ُنیست: 
أ بعينُصباحاًُف نُما ُدخلُالنا .ُف نُتطاهُتطاهُاهللُ

 کسیكه شراب بخفورد و مسفت    «53»«.عليطه

شود تا چهل روز نمازش قبول نیست. پف   
رود، و اگفر   اگر بمیرد به دوزخ می

اش مفورد قبفول    توبه کنفد توبفه  
 .شود خداوند واقع می

شرابخوار اگر بمیرد مفرگ او   -75
رالُعبداهللُبطنُ»ُلیت است: مرگ جاه

إن ُأعظطططمُالکبطططائرُشطططرهُالخمطططر:ُإن ُُعمطططر
ماُمنُأحدُي طربهاُفتقبطلُمنطهُ :رالُالنبال

صالةُأ بعينُليلةُولُيمو ُوفطالُمثا تطهُمنطهُ
حّرمطِ ُبهطاُعليطهُالجنطةُفط نُمطا ُ شطالءُإلُ 

 «73»«.فطططالُأ بعطططينُليلطططةُمطططا ُميتطططةُجاهليطططة
گوید: همانفا   می عبداهلل بن عمر

دن شفراب بزرگتفرین گنفاه    نوشی
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شفود مفثالً مفاده     با معسفل مخلفوط مفی   
استعمال و بكار بفردن   گلیسیرین است که

آن موجب استنشاق ماده خطرناکی اسفت  
شفود، مفاده    مفی  که باعث ابتالء به سرطان

شفود مفاده    عسل مخلوط میدیگری که با م
زهرنفا  و   ای سمی، اکریلین است که ماده

کشنده است که حتی تماس و دسفت زدن  
 به آن بسیار خطرنا  است، چه رسفد بفه  

استنشاق و استفاده از آن!!! تمام آنچفه در  
مورد مضرات سیگار بیان شد شامل معسل 

این خبائث و مفواد ناپفا  از    .باشد می نیز
مفواد ناپفا  و    این اند دهکجا به میان ما آم

خبیث از طریق سفرهای خفارج، دوسفتان   
 انگفاری در  ناباب خفائن، تسفاهل و سفهل   

کشیدن پُك اول از سیگار یا »ابتدای شروع
و سفپ  ادامفه دادن و بعفد    « سایر مفواد 
پشیمانی به میان ما آمده و مفا را   حسرت و

 این بفالی خانمانسفوز  } مبتال نموده است.

ان و دشففمنان دیففن و آورد اسففتعمارگر ره
بشریت است، قطعاً شفیوع مفواد مخفدر و    

های مهفم   یكی از دسیسه الكلی مشروبات
استعمار غرب است{ این دشمنان، با اشاعه 

مواد ناپا  در میان ما قفدرت   و انتشار این
این را پیدا خواهند نمود که دین و امنیت و 

خوشبختی ما را تاراج و مفا را بفه    اخالق و
فكفر لفذات   ه که فقط ب »حشیجانوارانی و

تبدیل نمایند. پف  بفرای   « زودگذر باشیم
مقابله با دشمنان و حفظ عظمت و تفوان و  
دین و حیثیت خود باید از نزدیكی به ایفن  

جز بدی و شرّ و ه خانواده خبیث و پلید که ب
آورد دروی  نمی بدبختی چیزی را به ارمغان

جسته و بشدت پرهیز نماییم. مخدرات پدر 
و سفیگار   یها، مشروبات مادر پلیفدیها پلید

به مقابله بفا  بیائید  .آنهاستنیز فرزند پلید 
کمفك از بفین    این خبائث برخیفزیم و بفه  

 مشاورین تر  اعتیاد بشتابیم. برندگان و 

ای که جامعه ما  خبیثه خانواده .به امید خدا
 »پنج نفوع ناپفاکی   کشاند. را به نابودی می
ها،  استعمال آن وجود دارند که« مواد ناپا 

ها  آن  ها، توزیع و تجارت خرید و فروش آن
 -5حرام است، حرام اسفت، حفرام اسفت:    

مست  »مسكرات-7« مخدر مواد » مخدرات
نوعی مسكرکه بفا   : »تشفیط -9« ها کننده

 «آید استشمام بوجود می
این « قلیان »شیشه -1« سیگار »دخان -4 

ده ماده ناپا  که در جامعه ما نفوذ کفر  پنج
قطعففاً اشففاعه آنهففا زنففدگی مففا را تبففاه و 

بفرد.   و سعادت ما را از بین مفی  خوشبختی

فرمایفد: کسفیكه    مفی  رسول اکرم. است
« توبه نكُنداگر» چهل روزنوشد تا  شراب می

نیست، اگر بمیرد و در مثانه او  نمازش قبول
چیزی از شراب وجود داشته باشد، بهشفت  

اگر در آن چهفل روز ففوت    بر وی حرام، و
 .کند، بر دین جاهلیت مرده است

 یامت تشنه خواهدقنوشنده شراب روز -77
 «75»«.منُشرهُالخمرأتىُعط طانُيطومُالقيامطة» آمد:

کسیكه شراب بنوشد، روز قیامفت بسفیار   
درحفالی وارد قیامفت    تشنه خواهد بفود: ) 

 شود که بسیار تشنه است. می
ز اسففت بففرای امففام مسففلمانان جففای -79

مطنُشطرهُالخمطرُ»ُشرابخوار را بقتل برسفاند:  
 «77»«.فطططططططارتلوهُفاجلطططططططدوهُفططططططط نُعطططططططادُفطططططططالُالرابعطططططططة

شرابخوار را تازیانه بزنیفد، اگفر بفرای بفار     
 .چهارم تكرار کرد آنرا بقتل برسانید

با اینكه « ای مست کننده» هر مسكری -74
    «: شفراب اسفت   تغییر نام داده شده باشفد 

ُمطططططنُأمتطططططالُالخمطططططرُوُيَسطططططماو َهاُبغيطططططرُ»  لََيْ طططططرب نُ طططططاس 
گروهففی از امففت مففن شففراب  «79» «اسططمها.
 .نهند وشند و نام دیگری بر آن مین می
اجرای حد و زدن تازیانه بفه نوشفنده    -71

 شراب الزم است: 

أ بعطينُوجلطدُُطالط ُجلطدُالنبطالُأبطالُ رالُعلالُبطن»ُ
ُ لُسنة.  «74» «أبوبکرُأ بعينُوُعمرُثما ينُو

چهل  گوید: پیامبر طالب می علی بن ابی"
 چهل تازیانه، و عمفر  تازیانه، و ابوبكر

زدند. و همۀ  تازیانه به شرابخوار می هشتاد
دخانیات)سفیگار( بفا    .هسفتند  آنها سنت

 سوی مفرگ ه ایجاد بیماریهای مهلك ترا ب

کشاند از سیگار، این ماده پلید، کثی  و  می
ماده سمّی بعفد از   این. کشنده پرهیز کنید

کننفده   آنكه اثرات بسیار مخربی بر مصرف
 قفادر بفه   چفون  »گذارد صاحب خود را می

دامن پدر و ه نشین و ب خانه« تر  آن نیست

نظار   ثابت و تمام مردم بر آن اتفاا   جهانيان
( نفار در  000220222يش از)دارناد  سااليانه با   

جهان به علات بيماريهااي ناشای از مصار      
 سيگار به بدترين شيوه جان خود را از دست

وزارت بهداشفت عربسفتان در    دهناد   می
جمله هشدار دهنفده زیفرا     هف  5437سال

ر روی پاکتهففای سففیگار جهففت نصففب بفف
تصویب نمود. )مصفرف دخانیفات عامفل    

لفب و  ریفه و ق  اصلی سرطان و بیماریهای
عروق است( مصرف دخانیفات عفالوه بفر    

مانند  اینكه موجب ابتالء به انواع سرطانها
سرطان ریه، دهان و دهها نوع بیماری ریه 

ها، سفكته قلبفی    و قلب و عروق، سل ریه
گردد، بلكه بیماریهای بیشمار دیگفری   می

مانند بیماریهای کبد، زخم معده و اختالل 
نی و دردستگاههای تنفسی و عصبی و خو

. گوارش و غیر آن را نیفز بفه همفراه دارد   
جفای  « این همه زیان برای سفیگار  ذکر»

تعجب نیست چراکه اساس و ریشه اصلی 
ای  تنباکو است، و آن مفاده  دخانیات ماده

، سسفت  «ح  کننده اعصفاب  بی» مخدر
 باشد که شامل می کننده اعصاب و کشنده

های  ( ماده مضرّ است. از جمله ماده60133)
ربن، انیكوتین، اکسیدک ی موجود درآنسمّ

ماده سمی سیاه  »اکسید نیترو ن و قطران
قویترین آن نیكوتین  باشند که می« رنگ

ای سفمی و دارای عناصفر    است، که مفاده 
اعصفاب   ح  کننده و سسفت کننفده   بی

است که اگر یك میلی گفرم آن از طریفق   
. کشفد  انسان را مفی  رگ تزریق شود فوراً

ان سرطانزاسففت. همچنففین مففاده قطففر 
عمل آمده و حقفایق کشف    ه بررسیهای ب

سیگار ما را بفر آن   شده در مورد زیانهای
دارد که قاطعانه اعالم کنیم اسفتعمال   می

حقیقی اسفت،   مخدر« تدخین »دخانیات
بلكه از مخدرات بسیار قوی برای کشفتن  

نوع بیماری  کدام .باشد ناگهانی انسان می
که سیگار  را در فرد سیگاری سراغ دارید

 باشدآ تأثیر در ابتالء به آن بی
 معسل و قلیان راه تو بسوی سرطان:

م معادل اگرچند  »بدانكه همانا یك سنگ
( نفخ  51از آن، معفادل کفارکرد)  « نیم جو

 آن« پیمانه»سیگار است. تنها یك جرا 

% تنباکوی خفالص اسفت.   51پانزده درصد
بلكه معسل تنباکوی خالص است کفه بفا   

زا مانند  از انواع مواد سرطان مقدار زیادی
رنگها و بوها و مواد شیمیایی پخته شده و 

از موادی که  .شود مخلوط می تخمیر شده

محتففاج  »انففدازد.  مففادرش مففی 
اعتیاد به سفمهای ایفن   « گرداند می

فرد به بیماریهای فی است تاماده کا
شفود،   مهلك و غیرقابل عالج مبتال

جا را آلوده، جسم و  بوی بد آن همه
قلب و ریه و صورت آدمی را سفیاه  

بنفابراین از مصفرف ایفن    . نماید می
ده خطرنا  قبل از نزول عفذاب و  ما

بطرف  فرا رسیدن مرگ توبه کنید و
گار عالوه بار  حقيقتاً سي .خدا بازگردید

اي ناادارد   دهاينکااه هاايع نفاای و فاياا
پيامدهاي شاوم و زيانباار  بيماريهااي    

همه  براي فراوان و زيانهاي بيشمار آن
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 رعایت نماید.  مستمر
. جامعیت: نظام بهداشتی اسالم، برنامه ای 7

فراگیر می باشد که از بهداشت فردی در بعد 
جسمی )شامل بهداشت اعضای بدن و ابفزار  

انی آغاز می گفردد و آن  و لوازم فردی( و رو
گاه به ارتباط فرد با سایر افراد مفی پفردازد   
که با عنوان بهداشت خفانوادگی، بهداشفت   
اجتمففاعی، بهداشففت حرفففه ای، بهداشففت 
محیط، بهداشت مسكن، بهداشفت تغذیفه،   
بهداشت اقتصادی و ... می توان آموزه هفای  

 فراوانی در دین اسالم یافت. 
ر نگاهی گذرا به . دارای ضمانت اجرایی: د9

آموزه های دینفی مفی تفوان دریاففت کفه      
بسیاری از نظام آموزشفی اسفالم در قالفب    

وجوب، استحباب، حرمفت و   )شرعیاحكام 
ن گردیده است. این گونه بیفان،  کراهت( بیا

تواند برای فرد مسلمان به عنفوان یفك    می
تكلی  مطرح باشد کفه خفود را ملفزم بفه     

یگر، قرار دادن . به عبارتی درعایت آن بداند
ل بهداشفتی در برنامفه عبفادی ففرد     یمسا

مسلمان، انگیزه الزم را در وی برای اجفرای  
این امور ایجاد می نماید و در حقیقت نوعی 
ضمانت اجرا اسفت. سفازگاری بفا فطفرت:     
قوانین بهداشتی در اسالم با ظرافتی خفاص  
طراحی و بیان گردیده است تا با طبیعفت و  

باشد. شاید قراردادن  فطرت انسانی سازگار
بهداشت و پاکیزگی در بطن دیفن بفه ایفن    
جهت باشد که خداونفد در فطفرت آدمفی،    
طلففب پففاکی و بیففزاری از ناپففاکی )اعففم از 
جسمی، روانی، روحی و...( یا میل و گرایش 
 به پاکیزگی و تنفر از ناپاکی ها را به ودیعت

نهاده است. توصیه های مطفرح در   ) امانت(
ینی نیز بیانگر این امر فطری و آموزه های د

 یادآوری آن به انسان می باشد.
 مآخر:

ُُُُُُمسلمُ-٠٣ُُُُُُُُُُُُُُالحا مُ-٠
ُالحا مُوُابنُحبانُوُالترمذیُ-٠9ُالترمذیُوُابنُماجهُ-2
ُالحا م الطبرا بُ-2١ُُُُُُُُُُُُُُمسلمُ-٨

شففدن سففایر ابعففاد انسففان و زنففدگی او، 
موضوعات بهداشتی و شعاع آن، گسترش 
یافتففه اسففت. امففروزه، اصففطالحات و    
موضوعاتی مانند بهداشت روانی، بهداشت 
خانوادگی، بهداشت اجتمفاعی، بهداشفت   
، اقتصادی، بهداشت تغذیه، بهداشت کفار 
بهداشت محیط و بهداشت مسكن و محیط 
زیست رایج گردیده و هریك، دارای حیطه 
تخصصی خود می باشند. اکنون باید دیفد  
که دین اسالم، به موضوع مهم بهداشفت،  
چگونه نگریسته است. دین اسالم در همه 
ابعاد، پیشرفته و فراگیر است. به انسان و 
اجتماع همه جانبه می نگرد و آموزه هفای  

شامل همه ضروریات زندگی می باشد.  آن
بنابراین، الزم است به امفر بهداشفت کفه    
یكی از امور مهم زندگی انسان بفه شفمار   
می آید، نیز به طور ویفژه، توجفه داشفته    
باشد. به همین جهت در آیات و روایفات،  
احكام و راهنمایی های فراوانفی پیرامفون   
این موضوع وجود دارد که مفی تفوان بفا    

آنها نظام بهداشتی دین اسالم  کنكاش در
را به دست آورد. در این نوشفتار مختصفر   
نمی توان تمامی جهت نظام بهداشتی دین 
اسالم را آورد؛ ولی می توان ویژگی هفای  

. ایجاد انگیزه قفوی  5این نظام را برشمرد: 
برای رعایت بهداشت: اسالم بفر موضفوع   
بهداشت و نظافت تأکید ففراوان کفرده و   

عبیر ممكن را در این زمینه، به رساترین ت
کار برده و نظافت را جزئی از ایمان و الزمه 
ایمان معرفی نموده است. در واقع یكی از 
ویژگی های دین اسالم، تشویق انسان بفه  
رعایت پفاکی در ابعفاد گونفاگون زنفدگی     
است؛ زیرا خواسفته ذاتفی و فطفری هفر     
انسان، دوری از آلودگی هفای جسفمی و   

سالم با قراردادن نظاففت در  روحی است. ا
الزم را انگیفزه  برنامه عبادی فرد مسلمان، 

در او ایجاد نمفوده اسفت تفا بهداشفت و     
 پاکیزگی را رعایت نماید. پیامبر اسفالم 

ُالل طَهُ»می فرمایند:  تَطَنظ ُفطواُِبُكطلَُمطاُاْسطَتطَْعُتْمُفَط ن 
ْدُخَلُاْلَجن ططِةُتَطَعططال ىُبَطنَططىُاْلْسططاَلَمَُعلَططىُالن ظَافَططِة َُولَططْنُيَطط

ُُكلاَُ ِظييُ  به هر مقدار کفه مفی توانیفد     «إل 
نظافت را رعایت کنید؛ زیرا خداوند متعال، 
اسالم را بر پایه نظافت بنا نهفاده و هرگفز   
کسی وارد بهشت نمی گردد؛ مگفر آنكفه   
پاکیزه باشد. بنابراین، نظافت و بهداشفت  
در اسالم، ضابطه مند و تحت نظام خاصی 

به طوری که فرد مسفلمان، خفود را    است.
ملزم می داند بهداشت را امری شفرعی و  

 درهرحفال و بفه طفور    راآنف  دینی بداند و

ها کفه   سیارخانوادهاین مواد خطرنا : چه ب
 آچه جوانهاکه به نابودی کشانید.متالشی نمود

 .چه جرم و جنایاتی که سبب آن گردیفد  

چه بسیار جوانها، پدران، پسران و دخترها 
 ها و قبرسفتانها را به زنفدانها و بیمارسفتان  

، آری ریشه و افكنده، چه ... چه .... و چه ...
بدبختی  و منشأ رنج و اساس همه گرفتاریها
راهفی  . باشند جامعه می و بیكاری و فقر در

فروریختن  و تسوی تباهی و هالکه است ب
جنبه خانوادگی،  .همه جوانب زندگی انسان

روحفی،   سالمت بفدنی، عقلفی، جسفمی و   
دوستی و غیره. و این هم  مالی، کاری وطن

 .سفیگاریها  تكرارداسفتانی دیگفر بفرای   
داستان مرگ آن جفوان چیسفتآ چگونفه    

دارای شفش   سفن او چهفل سفال و    استآ
روز بود. به سیاه سرفه مبتال شد و هرفرزند 
فكفر کفرد    شد. ابتدا اش شدیدتر می سرفه

سرفه معمولی است، بعد از مفدتی شفروع   
ه بف  ه شتابانکرد به استفراغ خون. بالفاصل

پرده بفه   سوی بیمارستان رفت آشكارا و بی
وی گفتند مبتال بفه سفرطان ریفه اسفت.     

تالش  تمامدست به دامن آنهاشد تا عاجزانه
ی وی بكار گیرنفد. بفه    خود را برای معالجه

داد که دیگر به سیگار برنگردد.  آنان وعده
اما چه فایده بعد از چهار ماه ففوت نمفود و   

مصرف سفیگار   .م گذاشترا یتی فرزندانش
 نشریه ریاض شفماره  بزرگترین قاتل ماست

بیان نمود کفه    ه77/9/5474مورخ  (5721)
مصفرف سفیگار در    مرگ و میفر ناشفی از  

 سففالیانه بیسففت و سففه هففزار  عربسففتان
وارد نفراسففت و ایففن دولففت بففا « 790333»

( میلیارد نخ سیگار درسفال بفه   51نمودن)
وارد  ( میلیون ریفال چهفارمین  696ارزش)

 «71» .است جهانکننده سیگار در 
امفروزه، موضفوع    نظام بهداشتی در اسالم

بهداشففت و ضففرورت حفففظ آن، از چنففان 
اهمیتی برخوردار گردیده است که سازمان 
ها و نهادهایی در سطح جهانی، منطقفه ای  

 مشفغول  موضفوع،  ایفن  باره در کشوری  و
 صفورت  وسفیعی  تفالش  و اند شده فعالیت
 مناسفب،  های برنامه بیان با تا است گرفته
طح سفف افففراد، تشففویق و کارهففا راه هارایفف

بهداشت را در تمامی زمینه ها بفاال ببرنفد.   
نگرش جدیدی کفه میفزان بهداشفت هفر     
جامعه را یكی از شاخص های رشد آن مفی  
داند، ناشی از همین تالش جهانی است. در 
قرن اخیر، مسئله بهداشت از ابتدایی ترین 

بهداشفت ففردی و جسفمی    موضوع؛ یعنی 
آغاز گردید؛ اما به مرور زمان و بفا روشفن   

ُُُُُُُُُُُُُأحمدُوُأبويعلبُ-2٠ُُُُُُُُُُُُُُُممسلُ-3
ُالترمذيُ-22ُُُُُُُُُُُُُُُُأحمدُ-0
ُُالترمذيُ-2٨ُُُُُُُُُُُُُُُُمسلمُ-6
ُمسلمُ-23ُُُُُُُُُُُُُُُالحا مُ-7
ُمصد :ُساي ُ وا ُاسالمُ-20ُالنسائالُوالحا مُ-٣
9-ُُ: 0070ُُُُُبخاَ 

ُُُُُُُُُُُُُُمسلمُ-٠١
ُُُُُُُُُُُُُمسلمُ-٠٠
٠2-ُ:  ٣١ُبخاَ 

ُالنسائبُ-٠٨ُُُ
ُالحا م الترمذیُوُ-٠3
ُابنُماجهُ-٠0
ُالطبرا بُ-٠6
 الحا مُ-٠7
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تقلید باید  قدرت عادت و چرا طرف دیگر از
 و در فقط برمسلمانان تاثیر داشفته باشفد  

مسلمان صادق نباشفدآ ملتهفای    حق غیر
تقلیفد دینفی    می بینیدکه عادت و را اروپا

 شفبهات وارده را  آنها نتوانست جلوشك و
روی  دالحا و نتیجه عموماً به کفر بگیرد، در
 به دور خاص بالسویه دین را عام و و آورند

دور از هنفد   حتفی مفردم خفاور    انداختند
ملتها، خواه آسفیایی   سایر گرفته تاچین، و

 نظفرعلم و  می بینید کفه از  آفریقایی را یا
 جهل دریك سطح مفی باشفند. مسفلمانها   

 و به آن شاد و استوارند ثابت و بردین خود
، درحالی کفه  تبلیغ می کنند آن را راضی و

دسفته دسفته    بت پرستهای همسایه آنهفا 
به اسالم روی  تر  می کنند و را دین خود

به صورت  می آورند این مسئله ادامه دارد و
مقفررات   و علتها امری عادی درآمده که از

 می شفود  باز مشخصی پیروی می کند، آیا
 عففادت در گفففت کففه قففدرت تقلییففد و 

ضفعی   مسلمانان  غیر در مسلمانان قوی و

 و تردیفد نیسفتند   شك و از طبقه به دور
می  افراد فاسدی آنان را هدف قرار داده و

تخم شفك   وسوسه کنند و خواهندآنان را
نتظار، ایفن  به خالف ا دلشان بكارند اما در

دسففای  شففیطانی نتیجففه ای جزتثبیففت 
برنداشفته اسفت    در آنان بردین را بیشتر

 دشمنان اسالم که می خواهند مسلمانان را
حضفرت   دام شبهه نسبت بفه قفرآن و   در

حیلفه   گرفتار سازند، بانیرنگ وصمحمد
 بفا  آراسفته مفی نماینفد، و    این شبهات را
مجهزمفی کننفد    را خود و انتقادات شدید

 امفا  برسفند  خفود  به هدف شوم وانندتابت
 مسلمانان عین این شبهات و وقتی یكی از
دستوراتی که بفه   به تعلیمات و انتقادات را

 بكفار  کرده انفد  پیشنهاد جای اسالم به او
واقعفی   دید با مكتب پیشنهادی را و گیرد
دهفد چفاره ای    تحلیل قرار تجزیه و مورد

ه بف  انفدازد و  اینكه آن رابه دور ندارد جز
 کفه در  گردد، چفون مفی بینفد    اسالم باز

مكتب پیشنهادشده به جفای اسفالم، بفه    
است که قابل  تناقض موجود حدی تضاد و

می گفردد،   به اسالم بر تحمل نیست ناچار
این  اسالم از نه بازگشتی که فقط بگوید باز

است بلكه بازگشت کسی که اکنون به  بهتر
 حاضفر  حقانیت کامل اسالم یقفین دارد و 

این آیه  و آن دفاع کند از ت باجان خوداس
 د:ففلبهایش زمزه می کن زیر در شریفه را

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ   ٱچ
 77الزمر:  چڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

برای ایمان  قلبش را کسی که خداوند آیا )
 ) گرفته الهی قرار نور برفراز گشاده کرده و

 ایفن نفور   دالنفی اسفت کفه از    کور همچو
هستند( وای برکسانی که قلبهفای   محروم

 دارند(. خداوند ذکر برابر سختی در
 شبهه و نمی آید، که ایجاد جهتی به نظر از

 به وسیله بدخواهان برای گسترش و تردید
بزرگی داشته باشد،  پیشرفت اسالم فواید

 سفاز و  بفا  را چون وقتی آنان مقاالت خود
آراسفته مفی    تردید برگ دادن به شبهه و

 اسفالم را  انتقادات شدیدی از و نمایند
مسفائل   نظرحوادث تفاریخی یفا   چه از

اجتمفاعی، بفاآب وتفاب مفی      اعتقادی و
نویسند، جوانان خودشفان هفم کفه دارای    

مفی   این مقاالت را ح  انتقادی می باشند
 از بدون شك معتقفدانی کفه پفر    و خوانند
بسیاری جهات باعقل  در تناقض، و و تضاد

 سبت به دین خودنتیجه ن مخال  است، در
 راهفی جفز   و می شوند تردید دچارشك و

سكوت نمی یابنفد، امفااین سفكوت تلفخ     
ایفن   کشفیدآ! بنفابر   طفول خواهفد   چقدر

آگفاه خفدمت بزرگفی بفه      دشمنان ناخود
کسانی  دقیقی از آمار اسالم می کنند، اگر
مان داشته  کشور در که مسلمان می شوند

که تعفداد   باشیم به خوبی روشن می شود
انتشفارات   از بعفد  این اواخر انی که درکس

مقاالت بفدخواهان اسفالم، مسفلمان مفی     
 بیشترمی شوند، هرچند به روز روز گردند
بفه   بفه سفزایی   آگاهی مردم تفاثیر  علم و

چون علم، انسان  اسالم گراییدن آنان دارد
به سوی حقیقت راهنمایی می کند، ولی  را

 شان نیزتاثیر فعالیت دشمنان برخالف میل
موجب بیداری  ابل توجهی داشته است وق

 تحریفك احساسفات جوانفان و    عواط  و
 تجزیففه و مطفرح شفدن مسففایل دینفی و   

تحلیل آن شده است تاجایی کفه عفده ای   
آن  نسبت به دین خودبفه شفك افتفاده و   

است آیاثبات مسلمانان بردینشفان  
 این نیست که اسالم عقلها به خاطر

 جذب مفی کنفد و   به خود را دلها و
 به حدی تحفت تفاثیر قفرار    را آنها
آن برایشان  شدن از دهدکه جدامی

 خیلی مشكل است.
طبقففه  پایففداری در ایففن ثبففات و

متوسط مسلمان نسفبت بفه طبقفه    
 مسلمان کامالً واضفع و  متوسط غیر
دلیلفی   این امرخفود  روشن است و

که اسالم  است محسوس برگرفته ما
آرامفش   سرود و دلها نیاز خواسته و

این  است هرچند ها بخش استعداد

 قسمت دوم: نصیراحمد هدایت
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 به اسالم روی می آورند، و راتر  کرده و
 خدمت بزرگی است به اسالم. خود این امر

مانه علیفه اسفالم   مسلماً این حرکات خص
 نتیجه ای جزتثبیت مسلمانان بردینشان و
 آماده ساختن آنهابفه عنفوان مفدافعان و   

 بنیان دشمنان را مبارزان قوی که اساس و
 نخواهفد  بفر  ریشه کن خواهنفدکرد، در 

شذک   اگرمسلمان در دین خودداشت، چون 
کند، دربن بست قرار نمی گیرد، بلکه به نظر 

، متوسل می شذود،  و استدالل و علم و برهان
زیرا برطرف نمودن شک بذه وسذیله علذم و    

مهمترین اصذول و قواعذد    استدالل، یکی از
دین اسالم است و اسالم شذک در عقیذده را   
نمی پریرد، بلکه کلیه عقاید مسلمان بایذد از  

استدالل باشد، آیا غیر از اسالم  روی برهان و
دین دیگری به پیروانش اجازه می دهد کذه  

قاید خذود فکذر کننذد و آن را از    نسبت به ع
 روی علم و برهان و استدالل بپریرند؟

محفال اسفت    باتوجه به مطالب فوق الذکر
دیفن اسفالم    طبقه متوسط مسفلمانان از 

دین دیگری رابه جفای   روگردان شوند، و
آن قبول نمایند، آنان نسفبت بفه طبقفه    

 تمسك شفدید  ادیان، از سایر متوسط در
 بیشتری بهره منداستقامت  تری به دین و

 ضروری و می باشندچون گفتم اسالم نیاز
آرام بخش احساسات  روحی هرمسلمان و

اسفتعداد و   خواسته های هفر  عواط  و و
 پیشرفتی است.

 سهم عالم از دین و نقش آن در زمینه:

مقصود ازعالم در این جفا، عفالمی اسفت    
امروزی که به طورخالصه بفا معلومفات و   

ا اختالففی کفه در   دانش این عصر همراه ب
تصول و فروع باهم دارند، آشنایی داشفته  
باشد، و بر خطرات ناشی از آن نیفز آگفاه   
باشد، همان خطراتی که از جفدال قلمفی   
شدید بین محافظفه کفاران و طرففداران    
 تجدد در دو قرن اخیر بوجود آمده است.
و منظور علمایی اسفت کفه فطرتشفان از    

آگفاه و   آلودگی، به دور مانده، و قلبشفان 
ازجهل و عدم بصیرت ذاتی به دور اسفت.  
ما در بعضی ازکتابهای خود، فطرت را بفه  
سه قسم تقسیم کرده ایم: فطفرت مفؤمن   
فطرت کور وکرکه به هیچ یك از دو قسم 
اول ارتباطی ندارد، و ذاتاً قدرت  تشخیص 
نففدارد. پفف  منظففور عففالمی اسففت کففه 
وجدانش پا  و آگاه باشد؛ چنین ففردی  

داشتن لقب عالم  به معنی واقعی و  سزاوار
اتصاف به آن است؛ و چنین ففردی اسفت   
که میتواند تفابلوی زنفده ای از اوضفاع و    

احوال قرنی باشد که در آن به سر می برد. 
اشخاص دیگری که به این مرحله از علفم و  
فطرت پا  نرسیده اند نمفی تواننفد جفز    

نشفان   را اوضاع موجفود  نمونه ای ناقص از
به حقیقفت دیفن یفك روح کلفی و     دهند. 

فراگیر است، که روحهای جزیفی را در بفر   
دارد، همان گونه که دریا موجفودات زنفدۀ   
زیادی را دربر گرفته و به هریك از آنها بفه  
تناسب وجود و استعداد و ادرا  بهره مفی  
رساند و حیات همۀ این موجودات به وجود 
آن بسففتگی دارد. در حقیقففت کسففی کففه 

در دل خففود انكففار کنففد،  وجففود دیففن را
بزرگترین نیرویی را که در عالم وجود، مهم 
ترین تاثیر را دارد و جهان را تحت تسفلط  
خود قرار داده، انكار کرده اسفت، و ماننفد   
زالوی کوچكی است که در چند قطفره آب  
به سر می برد و به علفت جهفل و نفادانی    
وجود بحر را انكار می کند یا مانند پشه ای 

درفضای که اطاق درآ ن قفراردارد  است که 
 بی اطالع است و آن را انكار می کند.

گفتیم دین یك روح کلی و فراگیر است که 
روحهای جزیی به تناسب استعداد خفود از  
آن بهره مند می شوند و قبالً سهم جاهل و 
طبقۀ متوسفط را از ایفن روح کلفی بیفان     
نمودیم در این قسمت سهم عالم را بررسی 

یكی از خصوصیات و صفات بارز  می کنیم.
یك عالم واقعی اعتراف به جهل اسفت، تفا   
جایی که استاد ایزوله اسفتاد دانشفگاه در   

 چنین تعریف  مفی کنفد:    فرانسه، علم را

))براستی علم ، بفاال تفرین مرتبفۀ جهفل     
 است(( فیلسوف انگلیسی، هربرت اسپنسر

در کتابش، اصول اولیه، علم انسانی را مورد 
حلیل قرار داده و آن را به انفدازه  تجربه و ت

ای ناتوان و ضعی  نشان داده است که می 
گویفففد:))علم انسفففان دربرابفففر ادرا   
کوچكترین ذرات وجود، به طور کلی عاجز 
و ناتوان است و آنچه که مفا از ایفن عفالم    
هستی می دانیم تنها منحصفر بفه صففات    
ظاهری و ارتباط بعضی از اشفیا بفا بعضفی    

ر  حقایق اشیاء بفرای مفا   دیگر است و د
وقتی معلوم شد اقرار به  غیرمقدور است((.

جهل از خصوصیات عالم واقعفی اسفت ، و   
علم نیز امروزه این حقیقفت را بفین علمفا    
رواج بخشیده است، می گوییم هر دینی که 
این حقیقت را که علما و علم آن را ثابت و 
قبول نموده اند، جزو اصول و قوایفد مهفم   

قرار ندهد، شایستگی دین بودن  اولیۀ خود
را ندارد ؛ نمی توان اسفم دیفن را روی آن   
 نهاد؛ و بلكه هر دینی که به انسان نگوید:

 11اإلسراء:  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ
)داده نشده به شما جز مقدار کمی از علفم(.  

 دین نیست.
هر دینی که پیروانش را به پیشرفت علمی  و
 نگوید: ترقی تشویق ننماید و به آنها و

 554طه:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿچ
 )بگو پروردگارا بر علم من بیفزا(. 

 قابلیت دین بودن را ندارد. 
و هر دینی که به پیروانش متذکر نشود کفه  
معلومات قابل حد و اندازه نیسفت و انسفان   

این جهان پر عظمت ذره ای بفیش   در برابر
 نیست، آن گونه که خداوند می فرماید:

ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ       ۇئ  ۆئ        ۆئ    چ

 533الكه :  چی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ
)بگو: اگرتمام اقیانوس هفا مرکفب و جفوهر    
برای نوشتن کلمات پروردگار من باشد ایفن  
دوات و مرکبهفففاپیش از اینكفففه کلمفففات 
پروردگارم به پایان برسد تمام مفی شفوند،   
حتی اگفر اقیانوسفهای موجفود بفه کمفك      

شفد و کلمفات    تمفام خواهنفد   بیاوریم باز
 پروردگار پایان ناپذیر است(.

 به عنوان دین محسوب نمی شود.
مسلماً هر دینی که دارای چنین خصوصیاتی 
نباشد صالحیت آن را ندارد که بفه عنفوان   

دینی کفه در ایفن    دین شناخته شود. و هر
مسیر حرکت نكند نمی تواند، مورد پسند و 

عففی باشففد. یكففی از قبففول یففك عففالم واق
بزرگترین مسائلی که روح انسفان را تحفت   
تسلط خود قرار داده است مسئلۀ ایمفان و  
اعتقاد به وجود خالق و پدید آورنفدۀ ایفن   
کائنات است. اعتقادی که از هنگام آشنایی 
با این عالم به صورت جزئی از هستی و روح 
 انسان در می آیفد، و تفا آخفرین لحظفه ی    

مانفد و درحفال اففزایش    باقی می  حیات او
است. این احساس و شعور انسان نمی تواند 
در مرحلۀ معینی توق  کند؛ چطور امكفان  

دارد احساس دربارۀ پروردگفاری  
که به هیچ چیز شفبیه نیسفت در   

 مرحلۀ معینی توق  نمایدآ
علففم جدیففد بففا بررسففی احففوال 
ملتهای گذشته و تحقیق در مورد 

حاضر، بفرای   افراد جاهل در عصر
لما روشن ساخته است،که ایفن  ع

ملتها و افراد به ظاهر بی دین، بفه  
وجود خالق معتقد بوده و هستند، 
و نشان می دهد که چگونه انسان 
دچارخیال پرسفتی مفی شفود و    
اوهففام و خیففاالت خففود را در   
قالبهففای گونففاگون تجسففم مففی 
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بخشد. هفر ملتفی خفالق متعفال را بفه      
تناسب و اندازۀ فهفم و شفعور و قفدرت    

یال خود تصور و تجسم نموده است که خ
اگر بخواهیم نام تمام مذاهب را در ایفن  
مورد بیان نمایم نیاز به نوشفتن کتفابی   
قطور دارد. آیا یك عالم واقعی وقتی در 
برابر این خراففات و اوهفام قرارگرفتفه    
است، حق ندارد که آنها را دور انفدازد و  
همه را گمراه کننده معرففی کنفد، و بفا    

ت کامل حكم بفه فاسفد و باطفل    قاطعی
بودن آنها کند و قلب پیروان این ادیفان  

 باطل را در همه جا به لرزه در آوردآ
وقتی علم جدید با دلیل و برهان به علما 
نشان داده است که انسفان از تشفخیص   
حقیقت ماه عاجز است، و در جهل قفرار  
دارد و حتی نسبت به چیزی که ادعفای  

، جاهفل اسفت،   دانستن آن را می نماید
انسان چگونه مفی توانفد جفرأت کنفد     
پروردگار هستی را مطابق میل و صورت 
خیالی خفود قالفب ریفزی کنفد و او را     
 مجسم نماید، و به خود جسارت دهد در
م و بارۀ ذات و صفات اهلل بدون دلیل و عل
دینی برهان قضاوت کندآ بدون شك هر

که یكی از ارکان و اصول آن، این نباشد 
ان از در  ذات اهلل عاجز اسفت و  که انس

الزم است ایمان داشته باشد، که خفالق  
عالم، برتر از همفه چیفز و هفر و هفم و     
خیالی است و هیچ چیز شبیه او نیست، 

 همانگونه که خداوند می فرماید:
 55الشورى:  چٺ  ٿ ٿٿچ
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   چ

 553طه:  چى      ى
ر آنان آگفاه  ) خداوند به اوضاع اول و آخ

است ولی علم ایشان نمی تواند خداونفد  
 را در  و احاطه نماید(.

دینی که این اصل را از ارکفان خفود بفه    

 556األنعام:  چائ
) اینهاجز ازگمان و وهم پیروی نمفی کننفد و   

 غ می گویند(. اینها نیستند جز اینكه درو

 و باز می فرماید: 
ې  ې  ې  ې  ى   ۅ ۅ ۉۉ چ

 79النجم:  چىائائەئەئ
) این بتها چیزهایی جز نامهایی که خودتفان و  
پدرانتان بر آنها نهاده اید، نیستند و خداونفد  
هیچ دلیفل و برهفانی برحقانیفت ایفن بتهفا      

 نفرستاده است(. و می فرماید:
 71النجم:  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤچ

) همانا گمان و ظن انسان را به هفیچ وجفه از   
 حق بی نیاز نمی کند(.

یك دانشمند واقعی از علفم انتظفار دارد کفه    
نسبت به ادرا  آفریدگار جهفان بفه عجفز و    
ناتوانی خود اعتراف نماید و انتظار دارد که بفه  
عجز خود نسبت به چگفونگی آففرینش هفم    
اعتراف کنفد. البتفه ایفن ادرا  اخیفر جفزو      

الت علمی نمی باشد، چگونه علم به عجفز  محا
خود اعتراف نمی کند در حالی که هر روز بفه  
کش  نیروها و قوای جدیدی در جهان دسفت  
می یابد، که در گذشته هرگز به فكر آن نبوده 
استآ علم می داند که میدان بحث و تحقیفق  
بسیار وسیع و دامنه دار و مجهفوالت هسفتی   

چیفزی را کفه   شمار است، و هفر  بی بی حد و 
کش  می کند دلیل و برهانی است کفه قفبالً   
نسبت به آن جاهل بوده اسفت و ایفن وضفع    

تا روزی فرا رسد کفه خداونفد بفه     ،ادامه دارد
علم اجازه دهد تا به چنفان پیفروزی بزرگفی    
دست یابد که هرگز به فكر انسان خطور نكرده 
است. بنابر این عالم که عقیده دارد علم، تابع 

امل و پیشرفت است، و ایفن قفانون   قانون تك
حقیقتی است که هیچ انسفانی در آن تردیفد   
ندارد، دوست ندارد دینی کفه بفه واسفطۀ آن    
خدا را پرستش می کند ساکن و بفی تحفر    
باشد و دریك مقطع توق  کند، و یا حقیقتفی  
محكوم به حكمی خاص باشفد؛ بلكفه معتقفد    
است که دین بزرگتر ازآن است کفه در هفیچ   

ادوار تاریخ چه سابق و چه الحق، تفابع   یك از
و پیرو علم شود. چون علفم در ایفن ادوار بفه    
گواهی مشاهده و ح  ناقص بوده و می باشد. 
هر دینی که تابع امر ناقص باشد شایستگی آن 
را ندارد که مورد قبول یك عالم واقعی باشد، و 
چنین عالمی سر تسلیم فرود نمی آورد جز در 

ے   ے  چه او مفی گویفد:  برابر دینی که ب

 513البقرۀ:  چۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ
تو در مورد هالل مفاه کفه    ) سؤال می کنند از

چرابزرگ وکوچك می شود بگو در جوابشفان  
که ماه برای نشان دادن وقت و فصل و مراسم 

 حج به مردم است(.
خداوند متعال که از جواب سفؤال اصفلی   
ایشان عدول کرده است، به ایفن اشفاره   

رموده است که وظیفۀ ادیان تنهفا بیفان   ف
حقایق آشفكار و بفدیهی اسفت، و بیفان     
مسایل جزئی و معلومات ناقص وظیفۀ آنها 

 نیست؛ خداوند می فرماید:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مح  جخ  حخ  مخ      جس     چ

 17 – 15طه:  چپپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ
)فرعففون، گفت:))اوضففاع گذشففتگان و   
 سرگذشت آنفان چطفور بفوده اسفتآ((،    

))علم و آگاهی به ایفن   موسی جواب داد:
موضوع نزد خداست و در کتابی قرار دارد، 

ی را گم و فراموش خداوند هیچ وقت چیز
این جواب اشاره بفه ایفن    .نخواهد کرد((

است که این مسایل از محفدودۀ وظفای    
پیغمبران خارج اسفت، و جفزو مسفائلی    
است که خداوند بررسی آنها به را بعضفی  

که به آنها مشفغولند، واگفذار    از محققین
نموده است.تاریخ به علمای معاصر نشفان  

ادیان، همگی بفا   می دهد که پیروان سایر
هم در اختالف و ستیز بوده اند، و تنها به 
معنی ظاهری کلمات چسپیده، و درمفورد  
تعبیرات آنها با هم در تضاد بوده اند. بفه  

احزاب متعدد تقسیم می شدند  گروهها و
ك دیگری راتكفیرمی نمفود وبفه   که هری

رابفه قتفل مفی     جان هم افتاده ویكدیگر
رسانیدند. این مسئله در بین پیروان تمام 
ادیان شایع بوده است و تنهفا مخصفوص   

خود آنها هم  یك گروه و دسته نمی باشد،
تفرقه و اختالف جزو می دانستند که این 
خود خواهیهای اشفخاص   دین نیست، بلكه از
این یك عالم  است؛ بنابر سرچشمه گرفته

که به  مگربه دینی واقعی راضی نمی شود
 پیروانش می گوید:

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  چ

 513األنعام:  چڍڍ
)کسانی که در دین تفرقه پیدا کرده اند و 
به دسته هایی تقسیم شده انفد شفما در   

فلسفه تفاریخ   هیچ چیز با آنان نیستید(.
ن ادیان دربفارۀ  نشان می دهد که پیرامو

ذات و صفات خدا و رد عقایفد مخفالفین   
خود را در ایفن مفورد، کتابهفا و مقفاالت     
فراوانی نوشته و به بحث و جدل پرداخته 
اند وهریفك خفود رامحفق و دیگفران را     
گمراه می داند و این جدال در مسفئله ای  
است که تمام گروهها نسبت به آن جاهل 

بر ایفن  و از ادرا  آن عاجز هستند . بنفا 
دانشمند معاصر می فهمد که هیچ یك از 

حساب نیاورد، نمفی توانفد بفه    
عنوان دین، مورد قبول عفالم و  
دانشمند امروزی باشد. مسفلماً  
درون و احساسات یك دانشمند 
را جز دینفی مواففق بفا علفم و     

یقینفی،  هماهنگ بفا کشففیات   
آرام نخواهد نمود. یكفی از ایفن   
کشفففیات، اثبففات ضففاللت و   
گمراهی ایفن مفذاهب و عقایفد    
باطفله است، و اینكه حق باالتر 
از هفمه آنفها است؛ خفداونففد  

 می فرماید:
ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  چ
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از این طریق معلوماتی برای بشفر  
  و بیاوریم که علم قفادر بفه در  

تصور آن نیست چه رسد به اینكه 
 به آنها دسترسفی پیفدا نمایفد((.    

 ادامه دارد...
ُ تاه:ُ ق ُررآنُد ُهداي ُُبر گرفتهُا 

ُا سان
ُمؤلي:ُفريدُوجدی

ُمترجم:ُابوبکرُحسنُ اده
 

 

این نوشته ها اصالً مربوط به دین نیسفت و  
مردم در موضوعی با هم اختالف دارند کفه  
علم به آن اعتراف نموده ولی قفدرت در   
آن را ندارد. البته جدال و مناقشه اگفر بفه   
اسم دین نباشفد و از نیفروی دیفن بفرای     

اشفكالی   مقاصد دیگر سوء استفاده نشود،
ندارد پ  یك عالم واقعی به هفیچ دینفی   
راضی نمی شفود مگفر آن دینفی کفه بفه      

 پیروانش می گوید:
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  چ

ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  

 571النحل:  چۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
)دعوت کن! مردم رابه راه پروردگفارت بفا   
حكمت و دانش و موعظۀ زیبا، و با بهتفرین  

با آنان بحث کن، همانا خداوند داناتر شیوه 
از همه است که چه کسانی از راه او گمفراه  

 شده و چه کسانی هدایت یافته اند(.
قبففول دارد کففه  عففالم واقعففی، دینففی را

پیرامونش را بفه رعایفت قفانون خلقفت و     
طبیعت ملزم سازد و به آنها بفهمانفد کفه   
استعداد و شایستگی انسفانها بفرای در    

اوت است و کسانی هستند کفه  حقایق متف
 قدرت در  ندارند . خداوند می فرماید:

 15النمل:  چڄ  ڃ  ڃ    ڃ     ڃ  چچچ
)تو نمی توانی کسانی را هدایت کنی که در 

 گمراهیهای خود کور و سرگشته اند(.

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چو می فرماید: 

 13النمل:  چڦ      ڦ  ڄ  ڄ
ت را بفه  نمی تفوانی سفخن   ای محمد( )تو)

گففوش مردگففان برسففانی و نمففی تففوانی  
ناشنوایان را هنگامی که روی برمی گردانند 
صدا کنی و آنفان را آگفاه نمفایی(. و مفی     

 فرماید:
ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  چ

ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  

 54فاطر:  چڻ  ڻ  ڻ
بتها را صدا کنید صدای شما را نمفی   ) اگر

ند نمی تواننفد بفه   شنوند و اگر فرضاً بشنو
شما جواب بدهند، و در قیامت انكفار مفی   
کنند که شما آنها را برای خدا شریك قرار 
داده اید و مثل انسان مطلع و آگاه به شفما  

 خبر نمی دهند(.
 بررسی و تحقیق و ضبط حوادث تاریخیاز 

برای عالم واقعی، ثابت شده که حرکفات و  
 حوادث اجتماعی مهم و انقالبات سیاسی و
فرهنگی، به وسفیلۀ اشخاصفی بفه وقفوع     
پیوسففته کففه نامشففان درتففاریخ ثبففت و  
جاویدان است؛ او همچنین می داند کفه در  
بین ملتها واقفوام گونفاگون، در دورانهفای    

گذشته بزرگان و مصلحانی آمفده انفد کفه    
دارای یك برنامفه و یفك هفدف بفوده و در     
مسیرخیر و اصالح با هم متحد و هماهنفگ  

بتدا مردم آنان را دست کم گرفته بوده اند؛ ا
و به تبلیغات و برنامه هایشان توجهی نكرده 
اند اما به تدریج قدرت پیدا کرده اند و پیرور 
شده اند تا جایی که تمام قدرتها در مقابفل  
آنان به ضع  گراییفده، و هفر مقفاومتی را    

 شكست داده اند.
این بزرگان به هنگام بفه قفدرت رسفیدن،     

ر دوران ضفعیفی را از دسفت   اخالق و رفتفا 
نداده چون از روح بزرگی بهره مند بوده اند؛ 
مزخرفات دنیایی و لذایذ زنفدگی نتواسفته   
آنها را تحت تاثیر قرار دهفد؛ آزاد مردانفی   
بوده اند که عشفق بفه دنیفا آنفان را اسفیر      
نكرده؛ در برابفر ذات اهلل سرتسفلیم ففرود    
آورده و از قدرت هیچ ظالمی و یورش هفیچ  

ارتگری با کی نداشته اند؛ پرچم دعوت بفه  غ
سوی خدا را برافراشته، از افترا به دور بفوده  
و در این راه تمام توان خود را به کار گرفته و 

 ضع  و ترس را به دل راه نداده اند. 
آنان از لحاظ جسمی بشر بوده ولی اخالقفی  
ملكوتی داشته اند، علم و صبر و استقامت و 

ت همۀ آنان اسفت؛ بفا   شكیبایی از خصوصیا
سعه صدر و گشاده رویی با فقرا و بیچارگان 

 روبرو شده اند.
هر چند ثفروت ففراوان نداشفته انفد ولفی       

پادشاهان در مقابل آنها گردن کج کرده و از 
صابران و بردبارانی بوده اند که گردن کشان 

 در برابر شان به لرزه در آمده اند. 
بفر صفدق   رفتار این بزرگواران دلیل قفاطع  

گفتار شان بوده و معجزات، ادعفای آنهفا را   
 ثابت کرده است، آنان همگی می گفتند: 

))ما فرستاده و رسول خدا به سوی بنفدگان  
او و امین اسرار وحی خداونفد هسفتیم و در   
بین ما و عالم ملكوت اعلی رابطفه و اتصفال   
دائمی وجود دارد و امداد غیبی از مفا قطفع   

خود آورده ایفم نفور    نمی شود؛ پیامی که با
دلها، مقبول عقلها، خواستۀ روحهفا و شففا   

 بخش قلبها است((.

آری عالم واقعی می داند که این وقایع مهم  
تاریخی که یكی بعد از دیگری واقع شده اند 
مانند حلقه های یك زنجیر به هفم شفبیه و   
پیوسته می باشند؛ پ  جنین عالمی چفاره  

یفامبران و  ای جز اعتراف به فضل و عظمت پ
وظیفۀ مقدس آنان ندارد؛ یك عفالم واقعفی   
که تشنۀ حقیقت است چطور می تواند ایمان 
به رسوالنی نداشته باشد که دالیل واضفح و  
قاطعی بر ادعای رسالت خود اقامه کرده اند 

و نشان داده اند که مرد چنین میدانی می 
باشند، و می توانند این وظیفۀ مهم را بفه  

رسیدن به هدف، پیروز  عهده گیرند و در
و موفق شوند؛ براستی این موضوعی است 
بسیار مهم وکاری است که هر کار دیگری 

 در برابر آن ناچیز به شمار می آید.
پ  عالمی که عاشق حقیقت است، خفود  
را موظ  می داند که رسالت پیفامبران را  
تایید کند چون آنان بدون دلیل ادعفایی  

ا فرستاده خفدا  نكرده اند؛ اگر گفته اند م
هستیم، هزاران دلیل بر صدق ادعای خود 
به مردم نشان داده اند و بفا دالیفل غیفر    

 قابل انكاری آن را ثابت کرده اند.

آنان به پیرامون خود وعده نجفات داده و   
مخالفان را به عذاب خدا و هالکت تهدید 
کرده اند. و سرانجام با وجفود عفداوت و   

فه دشفمنان  لجابت فراوان و تالش بی وق
برای جلفوگیری ازبرنامفه آنفان، خفود و     
دوستانشان پیروز شفده انفد و مخالففان    

 شان به هالکت رسیده اند. 
هر یك از این پیامبران گفته اند:))شریعت 
من ناسخ یا تكمیل کننده شریعت پیامبر 
پیش می باشد((. و براسفاس ایفن گفتفه    
عمل کرده است و بر همه کار شكنی ها و 

پیروز شده اند و خداونفد نیفز   دشمنی ها 
 آنان را تایید فرموده است.

این دالیل و براهین به وسیله تفاریخ بفه    
دست عالم واقعی می رسد و با تجزیفه و  
تحلیل علمی بر او معلوم می گردد که این 
افراد پا  دارای شأنی مقدس و شخصیتی 
بزرگ می باشند، پ ، ناچفار اسفت ایفن    

که می گویند: ادعای آنان را تصدیق کند 
ما رابط عالم بشریت و ملكوت هسفتیم   ))

و به واسطه فطرت پاکی که خدا به ما عطا 
نموده، می توانیم بر اسرار الهی پیدا کنیم 
و چیز هایی در عالم ملكوت ببینفیم کفه   
افراد عادی قادر به در  آنها نیسفتند، و  
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روایفت میكنفد کفه     هریره
)لقطدُرسول اهلل فرموده اسفت:  

قام ُثمُآمرُهمم ُانُآمرُبالصالةُفت
 جططالًُفيصططلبُبالنططاس ُثططمُا طلططقُمعططبُ
برجطالُمعهطمُحططزمُمطنُحططط ُالطبُرططومُ
لُي طططططهدونُالصطططططالةُفطططططاحرقُعلطططططيهمُ

«3»ُبيوتهمُبالنا (
 

 پیففامبر اکففرم  ترجمذذه:
تصمیم گفرفتم   فرموده است:

که امر کنم تا اینكه نماز برپفا  

) نمفاز( نظفر بفه اعتبفارات و     ةصال
احكفام شفریعت بففه انفواع مختلفف     

ردد که مختصراًقرار ذیفل  تقسیم میگ
 می باشد:

فقهاء در حكم نمفاز   نماز جماعت: _1
جماعت اخفتالف نظفر دارنفد، امفام     
ابوحنیفففه، امففام مالففك و امففام    

در یفك روایفت آنفرا      حمهطمُاهللالشافعی
 «٠»سنت موکد میدانند.

و امام الشافعی در قفول و روایفات   
 «2»ُمشهور آنرا فرض کفایی میداند.

احبان آنرا واجفب  و امام احمد و ص
 «٨»ُمیدانند.

ولیكن باید واضح نمود کفه سفنت   
مؤکد نزد اکثریت فقهاء معنای واجب 
را افاده مینماید، پ  اخفتالف شفان   
اختالف لفظی بوده، و لفیكن حفدیث   
شری  به وجوب آن داللت میكند، ابو 

شود، و امر کنم مردی را کفه جماعفت را بفا    
حرکفت کفنم همفرای    مردم ادا نماید، و من 

مردان با بسته های از چوب و هیفزم بطفرف   
آنانیكه به جماعت حاضر نمی شوند تا خانفه  

 های شانرا آتش بزنم.

از حدیث شری  چنین استنباط میگفردد  
که جماعت باالی مفردان آزاد، بفالغ و قفادر    

 واجب است.
جماعفت   حکم حضور زنان و اطفال در جماعت:

ب است و نه سنت، باالی زنان و اطفال نه واج
جماعت جواز دارد، به  و لیكن حضور شان در

شرطی که حجاب اسالمی را مراعات کرده، از 
اختالل با مردان نامحرم، و استعمال عطفور و  
زینت اجتناب ورزیده، و واجبات و مكلفیفت  
های شرعی خانه را انجام داده باشفند، و در  
ص  آخر استاده شوند، زیرا کفه رسفول اهلل   

ُاهللُوُاهللُمسطاجدُولُتمنعطواُامطاء»ُ ه اسفت: فرمود
ُ«0».«ليخرجنُتفال 
زنان را از مسجد اهلل منفع نكنیفد،    ترجمه:

 پوشیده و با حجاب برآیند.
نماز جماعت با دو مفرد بفالغ، عاقفل، آزاد    
صحیح میشود، و نزد بعضی از فقهاء به یفك  
مرد و یك طفل هم صحیح میشود، زیرا کفه  

چفه کفه رسفول    جماعت سنت اسفت. چنان 
الثنططانُجماعططة ُوالثالثططةُُ»کففه فرمففوده:  اکففرم

ُ«6».«جماعة ُوُماُا ثرُفهوُجماعة
دو نففر جماعفت اسفت، سفه نففر       ترجمه:

 جماعت است، و اکثر از آن جماعت است.

نمفاز جماعفت    فضیلت نماز جماعذت: 
نسبت به نماز فرد در خانفه فضفیلت   
 زیادی دارد، چنانچه که رسول اکرم

صططالةُالجماعططةُتفضططلُ»ُ فرمففوده اسففت:
 «7»ُ«صالةُالفذُبسبعُوُع رينُد جة.

نماز جماعت نسبت به نمفاز   ترجمه:
فرد بیست و هففت درجفه فضفیلت    

 دارد.
و دیگر اینكه رفتن بطفرف مسفجد   
بخاطر جماعت در هر خطفوه و قفدم   
برای مسفلمان یفك حسفنه اففزوده     
میشود، و یفك سفیئه و گنفاه از وی    

ول اهلل بخشیده میشود، زیرا که رسف 
صطالةُاحطد مُفطبُجماعطةُ»ُفرموده است: 

تزيطططدُعلططططبُصططططالتهُفطططبُسططططورهُوُبيتططططهُبضططططعاًُوُ
ع طططرينُد   ُوُذلططط ُبا طططهُاذاُتو طططاُفاحسطططنُ

ثطمُاتطبُالمسطجدُلُيريطدُالُالصطالة ُُالو طوء 
لططمُيخطط ُخطططوةُالُ فططعُبهططاُد جططةُوُحطط ُعنططهُ
بهاُخطياةُولماليکةُتصلبُعلبُاحد مُمطاُدامُ

عليططهُاللهططمُا حمططه ُوُُُفططبُمصططالة:ُاللهططمُصططل
ُ ا ططططط ُالصطططططالةُ  طططططانُاحطططططد مُفطططططبُصطططططالةُمطططططا

ُ«٣»«.تحبسه
نماز یكی تفان در جماعفت    ترجمه:

افضل است نسبت به نمازش در خانه 
و محل کارش به بیست و چند درجه، 
زمانیكه او به طور کامل و وجه بهتفر  
وضوء میكنفد و پف  از آن حرکفت    
میكند به طرف مسجد، و هیچ انگیزه 
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در یففك هفتففه میباشففد و در 
فضیلت آن رسول اهلل فرموده: 

خيطططرُيطططومُطلعططط ُفيطططهُال طططم ُيطططومُ»ُ
خلقُاهللُعطزُوُجطلُآدم ُالجمعة ُفيهُ

وُفيهُادخلُالجنة ُوُفيهُاخر ُمنها ُ
ُ«٠0»«.وُفيهُتقومُالساعة

روز جمعفه بهتفرین    ترجمه:
روزیكه آفتفاب در آن طلفوع   

را خداوند در آن  ؛کرد، آدم
روز خلق کرد، داخل جنت شد 

ا به حرکت نمی آورد مگر نماز یی او ر
جماعت، پ  بفه برداشفتن هرقفدم    
نوشته میشود بفه او یفك حسفنه و    
نیكی، محو می گردد از او یك گناه و 
تا زمانی که در مسجد باشفد مالیكفه   
به او دعا میفرستند و میگویند: الهی 
وی را مغفرت کن، الهی باالی او ترحم 
و رحمت نما، و او تا زمانیكفه منتظفر   

ز می مانفد، و نمفاز او را حفب  و    نما
 منتظر کرده باشد در نماز است.

این همه فضایل نماز جماعت اسفت  
که اهلل متعال به کسفی کفه ملتفزم و    
پابند آن باشد عطا میفرمایفد، پف    
نباید این فضیلت هفا و نعمفت هفای    
بزرگ الهی رابه بهانه های اند  و کار 
های بی ارزش فرامفوش و یفا در آن   

 ا تنبلی نماییم.کسالت و ی
کسیكه به طفرف   آداب نماز جماعت:

جماعت میرود بایدنیت و اخالص  نماز
داشته باشد، زیرا کفه بفدون نیفت و    
اخالص جماعت کدام ارزشی نفدارد،  

ا مطاُالعمطالُُ» رسفول اهلل میفففرماید: 
 «9»«بالنيا 

هر آینه اعمال بسفتگی بفه    ترجمه:
 نیت استوار است.

باس و بدن، و همچنان باید نظافت ل
و بالخصوص نظافت دهفن خفویش را   
مراعات نماید، تا اینكفه دیگفر نمفاز    
گذاران را آذار و اذیت نرسفاند، زیفرا   

مطنُا طلُ»ُکه رسول اهلل فرموده است: 
هططططاتينُال ططططجرتينُالثطططططومُوالبصططططلُفططططالُيقطططططربنُ

 «٠١»«.مصال ا

کسی که خورده باشد از این  ترجمه:

مفا  دو درخت، سیر و پیاز، پ  بفه مسفجد   
 نزدیك نشود .

مطنُا طلُمطنُ»ُو در روایت دیگفری فرمفوده:   
خضطر مُهطذهُذوا ُالطريحُفطالُيقربنطاُفطبُمسطاجد اُفطانُ

 «٠٠»«.الماليکةُتتأذیُمماُيتأذیُمنهُابنُآدم

کسی که خورده باشد از این سبزی  ترجمه:
بد بوی، پ  نزدیك مسجد نشود، زیفرا کفه   
مالیكه اذیت میشوند از آنچیزی که انسفانها  

 اذیت میشوند.
و همچنان از جمله آداب رفتن به جماعفت  
حرکت نمودن و رفتن با سكینت، آرامفش و  
وقار بدون عجله و دویدن میباشد زیفرا کفه   

ُاذاُسطمعتمُالرامطه »ُرسول اهلل فرموده اسفت:  
فام ططططواُالطططططبُالصططططالةُوُعلطططططيکمُالسططططکينةُوالورطططططا ُولُ

 «٠2»«.تسرعوا ُفماُاد  تمُفصلوا ُوماُفاتکمُفأتموا

هرگاه صدای اقامه را شنیدید، پ   ترجمه:
به طرف نماز حرکت کنید با سكینت و وقفار،  
عجله نكنید، چیزی را که دریافتید بخوانید، 

 و چیزیكه گذشته بود تكمیل نمایید.
نمفاز جماعفت از    حکمتهای نمذاز جماعذت:  

حكمتهففای زیففادی برخففوردار اسففت کففه  
 مهمترین آن ذیالً بیان میگردد:

عت و فرمانبرداری از اوامر و نفواحی  اطا -5
، چنانچفه کفه اهلل   اهلل عزوجل و رسفولش 
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ متعال فرموده است:

 09النساء:ُ چىئ  ىئ

ای کسانی که ایمان آورده ایفد، اهلل   ترجمه:
رسولش را اطاعفت و فرمفانبرداری    متعال و
 کنید.
زیادت حسنات، محوسفیئات و گنفاه،    -7

رامففی فرمففوده و در چنانچففه کففه پیففامبر گ
 فضیلت جماعت ذکر گردیده است.

تعارف و تعاون بین مسلمانها، زیرا کفه   -9

جماعت سبب معرفت و تعارف سفبب  
 تعاون می گردد.

جماعت بیانگر  مساوات و برابری: -4
مساوات میان مسلمانها میباشد، زیرا 
که فقیر در پهلوی غنفی، ضفعی  در   
پهلففوی قففوی و بینففوا در پهلففوی   

ند استاد میشود، کفدام ففرق   قدرتم
بین ایشان در ص  نماز دیفده نمفی   

 شود.
جماعففت  وحذذدت و همبسذذتگی : -1

بیانگر مظهر وحدت مسلمانها اسفت،  
زیرا که همه در یك صف  مسفتحكم   
در پهلوی همگدیگر استاده میشوند، 
 هیچ فرقی میان قوی وضعی ، سیاه و
ُ«٠٨»سفید، قوم و نژاد دیده نمی شود.

نماز جمعه فرض عین  :نماز جمعه -2
 «٠3»ُمیباشد، به اتفاق مذاهب فقهفی. 

زیرا که فرضیت آن بفه آیفه مبارکفه    
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چثابت شده است: 

ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 9الجمعة:ُ چٹ

ای مؤمنان هرگاه نفدا شفود    ترجمه:
به طرف نماز روز جمعه، پ  به طرف 

خرید و فروش را تر   آن بشتابید، و
نمایید، و این برای شما مففاد بفزرگ   

 است اگر بدانید.
روز جمعفه در   فضایل نماز روز جمعه:

حقیقت عید هر هفتفه و روز تجمفع   
مسلمانان است، روز جمعه سید األیام 

فرموده است: تصمیم گرفتم که امر کنم تا اینکه نماز برپا شود،  ر اکرمذامبذپی ترجمه:

اید، و من حرکذت کذنم همذرای    ذاعت را با مردم ادا نمذم مردی را که جمذر کنذو ام

که به جماعت حاضر نمی شوند  رف آنانیذزم بطذوب و هیذه های از چذردان با بستذم

 ا آتش بزنم.خانه های شانر تا
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اطيعطططططططططططططططواُاهللُوالرسطططططططططططططططولُلعلکطططططططططططططططمُ
ُ«٠٣»ترحمون{.
نماز جمعه تجدید اخوت و  -

 برادری میان مسلمانان است.
در روز جمعففه مسففلمانان  -

میتوانند از یك دیگر احفوال  
پرسی کنند، احوال پرسفی از  
برادران مسلمانیكه در خفالل  
یففك هفتففه بففاهم مالقففی   

ُ«٠9»نشدند.

و از جنت اخراج شد، و قیامت در آن 
 روز برپا می شود.

ی آن رفتن به طرف نماز جمعه و ادا
 جماعت سفبب مغففرت گناهفان    در

)ذنوب( می گردد، زیرا که رسفول اهلل  
الصطلوا ُالخمط  ُوالجمعطةُالطبُ»ُفرموده: 

الجمعطططة ُوُ مضطططانُالطططبُ مضطططانُمکفطططرا ُمطططاُ
ُ«٠6»«.بينهنُإذاُاجتن ُالکبائر

نماز های پنجگانه، جمعه تفا   ترجمه:
به جمعه و رمضان تا به رمضان از بین 

در میان آنهفا   برنده گناهانی است که
صورت گرفتفه باشفد، اگفر از کبفایر     

 اجتناب شده باشد.
در روز جمعه ساعتی اجابفت دعفا   

فيطهُ»ُمیباشد، رسول اهلل می فرمایفد:  
سطاعةُلُيوافقهطاُعبطدُمسطلمُوُهطوُرطايمُيصطلبُ

ُ«٠7»«.يسألُاهللُتعالبُشيااًُالُأعطاهُإياه
روز جمعه ساعتی است کفه   ترجمه:

ق بفه همفان   اگر بندۀ مسلمان موافف 
ساعت نمفاز بخوانفد و از اهلل متعفال    
سوال کند، مگفر اینكفه سفوالش را    
قبول میكند و چیزی را که خواسفته  

 است برایش عطا میفرماید.
نمفاز جمعفه    حکمت های نماز جمعه:

مانند نماز جماعت دارای حكمتهفای  
زیادی میباشد که میتوان بفه بعضفی   

 آن اشاره نمود:

مطلفق و  اطاعت و فرمفانبرداری   -
}ُوُبدون قید و شرط از احكام الهفی:  

وجه استدالل این است که رسفول  
اهلل سه شبانه روز را تخصیص نمفوده  
برای مسافر، پ  معلوم میگردد کفه  
کمتر از سه شبانه روز کسی مسفافر  

 نمی شود.
و در حففدیث دیگففری رسففول اهلل  

مطرأةُتطؤمنُبطاهللُواليطومُلُيحطلُل»ُفرموده: 
الخطططرُأنُتسطططافرُثالثطططةُأيطططامُإلُمطططعُمحطططرمُاوُ

ُ.«23»« و 
حالل نیست برای خانمی که  ترجمه:

ایمان دارد بفه اهلل و روز آخفرت کفه    
سفر کند سه شبانه روز مگر همفرای  

 ادامه دارد...محرم ویا شوهر. 

 مآخر:
ُ( ُال ططرحُالصططغير٠/66٠بططدايعُالصططنايع)ُ-٠

ُ(.٠/360المحتا )( ُمغنب323ُ/٠)
ُ( ُمغنططططططططططططبُالمحتططططططططططططا ٠/9٨المهططططططططططططذه)ُ-2

(٠/360.)ُ
ُ( ُفطططططتحُالقطططططدير٠/66٠بطططططدايعُالصطططططنايع)ُ-٨

ُ(.2/0( ُالمغنب)23٨/٠)
ُمتفقُعليه.ُ-3
ُمتفقُعليه.ُ-0
ُ(.٨/69السننُالکبری ُللبيهقب)ُ-6
ُمتفقُعليه.ُ-7
ُمتفقُعليه.ُ-٣
ُمتفقُعليه.ُ-9

( ُمصططني2/03ُإتحططافُالخيططرةُالمهططرة)ُ-٠١
ُ(.2/٨7٣ا ب)الصنع

ُ(.2/03إتحافُالخيرةُالمهرة)ُ-٠٠
ُ(.٨/٨٠الجمعُبينُالصحيحين)ُ-٠2
ُ(2/٠3١الفقهُاْلسالمبُوُأدلته)ُ-٠٨
ُ( ُاْلرنططا ٠/2٠7( ُاألم)٠/6الختيططا )ُ-٠3

ُ(.2/٠3١اْلسالمبُوُأدلته)ُالفقة( ٠/٠6٨ُ)
( ُسطططططنن٠/٠٨0ُصطططططحيحُابطططططنُخزيمطططططه)ُ-٠0

ُ(.٠/3٠٨)ُ( ُالمستد ،٠/٨١3الترمذی)
ُ(.٠/٠33صحيحُمسلم)ُ-٠6
ُمتفقُعليه.ُ-٠7
( ٨/٠٣ُ)ُالجطططططامعُالصططططططغير ُللسططططططيوطبُ-٠٣

ُ(.٠3/٠١١في ُالقدير)
ُ(.2/2٨0)ُالفقهُاْلسالمبُوُأدلتهُ-٠9
( ٨/٠٣ُ)ُالجطططططامعُالصططططططغير ُللسططططططيوطبُ-2١

ُ(.٠3/٠١١في ُالقدير)
ُ(.٠/37٣صحيحُمسلم)ُ-2٠
ُ(.2/36٣بدائعُالصنائع)ُ-22
ُ(.٠/2٨2صحيحُمسلم)ُ-2٨
ُقُعليه.متفُ-23

 

نماز جمعه در حقیقفت تففریح و تفرویح     -
قلوب ازآزردگی و مالل، کسفالت و خسفتگی   
کار پیهم یفك هفتفه میباشفد، زیفرا بفاذکر      
خداوند و زیارت دوستان، قلب ها مطمفین و  
روح و روان انسان شاداب و خسفتگی هفا از   
بین رفته و حتی سبب نابودی امراض روانی و 

 وحطواُ»ُوده: عصبی می گردد، و رسول اهلل فرم
ُ«2١»«.القلوهُساعةُفساعة

پ  از هر ساعت قلفوب را تففریح    ترجمه:
 ببخشید.

هففر شخصففیكه از جففای  نمذذاز سذذفر:  -3
اقامتگاهش به قصد سفر برآید نماز خویش را 
قصر مینماید، یعنی نماز های چهفار رکعتفی   
فرض را دو رکعت اداء نمایفد، قصفر نمفاز در    

عفال یفك   سفر برای مسفافر از طفرف اهلل مت  
تخفی  است، قسمیكه در قرآنكریم فرموده: 

ی ی  ی  جئ حئ مئ ىئ يئ  جب حب چ

 ٠١٠النساء:ُ چمتخب مب   ىب   يب  جت   حت  خت

هرگاه به سفر برآمدیفد پف  گنفاه     ترجمه:
نیست که نمازهایتان را قصر نمایید اگر خوف 
 آنرا داشتید که شما را غافل گیر نكند کفار.

قُاهللُبهطاُصطدرةُتصطد»ُو رسول اهلل میفرماید: 
 «2٠»«.عليکمُفاربلواُصدرته

صدقه ای است)قصر نمفاز( کفه اهلل    ترجمه:
متعال آنرا باالی شما صدقه کرده است، پف   

 صدقه وی را قبول کنید.
و اما در اندازه سفر مذاهب فقهی اخفتالف  
نظر دارند، و در مجمفوع دو دیفدگاه مهفم و    

 اساسی وجود دارد که قرار ذیل میباشد:
مسافۀ قصر عبارت  يطةدر ظاهر الروا نظر اول:

از سیر) سفر( سه شبانه روز ویا پانزده فرسخ 
میباشففد و هففر فرسففخ سففه میففل کففه در  

( کیلفو متفر   15( میل که مساوی)41مجموع)
 «22»ُمیشود.

استدالل مینمایند به حدیث رسول اهلل کفه  
يمسحُالمقطيمُيومطاًُوُليلطة ُوالمسطافرُثالثطةُ»ُفرموده: 

ُ«2٨»«.أيامُوُليالهن
ند فح میكفمقیم یك شبانه روز مس ترجمه:

 ) باالی موزه(، و مسافر سه شبانه روز.
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 به والیت بدخشان سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور
خرقفه مبفار  را    مسجد جامع  ،ن در جریان سفرش به والیت بدخشانمحمد اشرف غنی رئی  جمهوری اسالمی افغانستا

افغفانی از  میلیفون   (95ه طبقه به صورت اساسی و با هزینه)در شهر فیض آباد افتتاح نمود . مسجد جامع خرقه مبار  در س
 .دولت افغانستان اعمار گردیده استبودجه 

 (13ردم بدخشان تبریك گفت و افزود که)جد جامع خرقه مبار  در شهر فیض آباد را به مرئی  جمهور کشور ساخت مس
وی تصریح کرد کفه برنامفه ملفی آب بفه زودی      ،میلیون افغانی برای ساخت مسجد عیدگاه فیض آباد تخصیص داده می شود

 .استحكامات سواحل دریا ها می باشدل می گردد و اولویت در آن ساخت و ساز تكمی
 1311تثبیت سهمیه حجاج سال عربستان سعودی جهتبه  عبدالحکیم منیبسفر محترم 

؛ محتفرم مولفوی   ی ریاست جمهوری اسفالمی افغانسفتان  مقام محترم عال 73/3/5931مورخ  7637حكم شماره از به تاسی 
 ، حج و اوقاف ج.ا.ا و چهار تن هیئت همراه شان هر یك:رپرست وزارت ارشاددالحكیم منیب سعب
 صفی اهلل کامه وال ولد عزت اهلل رئی  تصدیق ظرفیت سكتور خصوصی تدارکات ملی. -5
 مفتی حجت اهلل نجیح ولد سید عبدالغفار رئی  مجمع علمی. -7
 شفیق اهلل احمدزی ولد جان گل کارمند وزارت حج. -9
 .به منظور تثبیت سهمیه حج به عربستان سعودی سفر نمودند الدین مسئول مسار الكترونی.اهلل جوادی ولد عمادء عطا -4

 :اهداف این سفر عبارت اند از
مالقات و تدویر جلسات کاری با وزیر محترم حج و دیگر مقامات و منسوبین وزارت حج عربستان سعودی جهت بررسی  -5

 .5933کشور و اتخاذ تصامیم الزم پیرامون بهبود پروسه حج سال 5931سالنكات مثبت و منفی پروسه حج 
   کشور و امضای پروتوکول پیرامون مسایل و موضوعات مرتبط به آن، میفان هفردو وزارت   5933تثبیت سهمیه حج سال -7

 ) وزارت ارشاد، حج و اوقاف و وزارت حج کشور سعودی(.
ربط در پروسه حج در شهر مكه مكرمه، مدینه منوره و جده جهفت بررسفی   نشست های کاری با موسسات و ادارات ذی -9

با تشخیص چالش های آن و عقد پروتوکول های جداگانه با هفر کفدام    5931خدمات و تسهیالت ارایه شده به حجاج در سال
برای حجفاج  آنها در روشنی پروتوکول عمومی هر دو وزارت حج پیرامون عرضه خدمات و ارایه تسهیالت متحد المال 

 .5933در مراحل مختل  پروسه حج سال
 محتویات عمومی سفر:

در مالقات های صورت گرفته ضمن تاکید به تداوم و توسعه همكاری های متقابل در پیشبرد موفقانه پروسه حفج   -5
طبیفق  سال آینده به تقویه هر چه بیشتر نكات مثبت و برچیدن کامل نكات ضع  پروسه حج سال گذشته همزمان با ت

 پالن های مثمر و موثر در جریان حج سال آینده نیز ترکیز بعمل آمد.
بحث ها و تبادل نظر جهت اتخاذ تدابیر الزم در راستای مدیریت سالم با عرضه خدمات مناسب به حجاج پروسه  -7

 کشور سعودی. حج و اوقاف در مطابقت با تعلیمات و مقررات در روشنی پالن و برنامه وزارت ارشاد،  5933حج سال
 دستاورد های مهم این سفر :

( کشورکه یكی از پروسفه هفای موففق در    5931میان طرفین، پروسه حج سال گذشته)بررسی همه جانبه بعد از  -5
سطح منطقه به شمار می آید. که این خود یكی از موفقیت های بزرگ و دست آورد های مهم این سفر محسفوب مفی   

 گردد.
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 مسؤولین ذیربط سعودی درپروسه حج.ول های متحدالمال بامقامات وعقد پروتوککشوربا 5933لتثبیت سهمیه حج سا -7
( هزار، تنقیص مكاتفب  43333( به )93333در جنب سایر موضوعات مطروحه، مسئله مطالبه افزایش سهمیه عمومی حج از) -9

کشور از موسسه حجاج جنفوب آسفیا بفه    مكتب و تبدیلی جایگاه انتظامی حجاج  59مكتب حد اقل به  93مطوفین حجاج از 
میانه با جانب مقامات کشور سعودی مطرح گردید که جلب توجه و و عده همكاری همه جانبه ایشفان   یموسسه حجاج آسیا
 که یكی از دست آوردهای مهم این سفر نیز میتواند به شمار آید. ،در زمینه حاصل شد

 پیشنهادات:
ا توجه به کثرت تعداد متقاضیان حج و طوالنی بودن مدت و زمان نوبفت بیشفترین   تعقیب مطالبه افزودی سهمیه حج ب -5

 شان در بسیاری از والیات کشور.
ترانسپورت زمینفی و تفدار  خفدمات اضفافی حجفاج در        ،ه موقع هیئت استنجار سكن، تغذیهتوجه جدی به اعزام ب -7

 بسته به آن میباشد.سعودی که عملی شدن قرار دادهای منعقده عمومی در این سفر وا
 سفر محترم سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف به کشور چین

مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، محترم عبدالحكیم منیفب   79/1/5931مورخ  7993به تاسی حكم شماره 
 هر یك:معیتی شان سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف، در راس هیئت 

 ور وزارت ارشاد، حج و اوقاف.محترم محمد مجاهد مشا -5
 محترم نجیب اهلل عمری سرپرست ریاست والیت کابل. -7
 محترم احمد شكیب سلطانی سكرتر معین مسلكی وزارت. -9

 به کشور جمهوری مردم چین سفر نمودند.
ت بفا مقامفات   روزه به اساس پالن و اجندا به دو جهت تقسیم بندی گردیده بود، یكفی آن مالقفا   3قابل ذکر است این سفر

عالی رتبه دولتی چین و بخش دیگر آن بازدید از محالت مختل  تاریخی و فرهنگی آن کشور که در ابتداء از موزیم مرکفزی  
( هزار سال بود و مهم تر از آن فرهنگ اورمچی در آن به نمایش گذاشته شفده  1333اورمچی دارای قدامت شش سال و حتی)

مفور مفذهبی مفردم    وزیر ا (wang zuon)نوامبر با محترم وانگ زون 76ریخ ازدید موزیم بتابود بازدید به عمل آمد، بعد از ب
معاون اتحادیه اسالمی کشور چین مالقات به عمل آمد، و روی موضوعات مختل  و مشفتر    (jin rubin)چین و جاین روبین

 hasan)غری با حسن یامفگ ففامین  در شهر بجنگ مرکز چین مالقات دیگ 72/55/7353بحث و گفتگو صورت گرفت. بتاریخ 
yamg faming     ،رئی  اتحادیه مسلمانان کشور چین به میان آمد، در این نشست روی انكشفاف و توسفعه روابفط سیاسفی)

اقتصادی، فرهنگی و ... بحث صورت گرفت و وزیر محترم از مقامات و رئی  اتحادیه مسلمانان آن کشور خواسفتار تاسفی    
مسجد شفری  تفاریخی) تفن      ن نشست، ازغانستان از سوی کشور چین شدند، بعد از اختتام اییك مرکز علمی مجهز در اف

مفیالدی اعمفار گردیفده اسفت. بعفد از       5916( متر مربع زمین، در سال5333حمات( دیدن نمودند که در منطقه دونك  در)
مسولین پوهنتفون یكجفا بفا محتفرم      . و بازدید صورت گرفتمشاهده اکثر محالت این مسجد از پوهنتون اسالمی اورمچی با

عبدالرقیب بن تیمور بن نیاز نماینده پارلمان و رئی  پوهنتون اسالمی اورمچی در حالی که آقای)سی( نماینده وزارت خارجه 
مالقات صورت گرفت و در مورد قدامت تاریخی پوهنتون، محصلین، تدری  و  ،کشور چین در امور بین المللی حضور داشتند

ك  تحصفیلی  رد معلومات و مباحثه صورت گرفت، بعد از اتمام سخنرانی رسمی، دو طفرف از سفایر محفالت کمفپل    سایر موا
، سپ  از مسلمانان یغوری ساکن در قاشقر باز دید به عمل آمد که طفی آن بفا گفروه هفای     نددسنگیانگ دیدن به عمل آور

ها، مكاتب، کودکستانها و محالت دینی مالقفات صفورت    مختل  مسلمانان اعم از جوانان، بزرگ ساالن و اطفال در پوهنتون
ر چین مالقاتی با والی سفینگیانك بفه   بعد از مشاهده نقاط مختل  کمپلیك  تحصیلی و دیدار مسلمانهای ساکن ایغو ،گرفت

د، که راجع به موضوعات تحكیم روابط بین دو کشور به خصوص راه ابریشم و سفایر دیفدگاه هفای اقتصفادی،     عمل آم
 ینان در باره آزادی ادیان و وضعیت خوب مسلمانها در چین ... صحبت های همه جانبه صورت گرفت.اطم

 ورد ها :دستآ
 در  وضعیت واقعی مسلمانان موجود در ایالت های باز دید شده کشور چین. -5
 بازدید و آگاهی از محالت تاریخی و آثار مربوط به تمدن اسالمی در آن. -7
 میان دو طرف مسلمان و با هم برادر دینی در موارد مختل . تبادل تجارب خوب -9

 :پیشنهادات
 ایجاد فرصت های بیشتر جهت بازدید از سایر مسلمانان ساکن در ایالت های دیگر کشور چین. -5
اعزام مامورین وزارت ارشاد، حج و اوقاف جهت تحصیالت عالی در مقاطع مختل  به پوهنتون های اسالمی کشور  -7
 ز طریق یك تفاهم نامه.چین ا
 گسترش روابط و سفر ها غرض بازدید از وضعیت مسلمانان ساکن در سایر کشور های غیر اسالمی. -9
 اعزام علماء و دانشمندان غرض تبادل تجارب در امور دینی. -4
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 آسان خدمت نیکیآنالین توسط پرسونل تخنشست و پرزنتیشن) پرسش و پاسخ( سیستم 
ام حجاج که چندی قبل طی امضاء تفاهمنامه همكفاری میفان وزارت ارشفاد، حفج و اوقفاف و وزارت      سیستم آنالین ثبت ن

محترم مخابرات و تكنالو ی معلوماتی به امضاء رسیده بود توسط پرسونل تیم تخنیكی اداره آسفان خفدمت وزارت محتفرم    
 مخابرات به مسوولین وزارت تشریح گردید.

د قرائت گردید. بعداً محترم مولوی عبدالحكیم منیب وزیر ارشاد، حج و اوقاف ضمن خفوش  ابتدا آیات چند از کالم اهلل مجی
آمدید به مهمانان ایجاد سیستم آنالین ثبت نام حجاج را در شرایط کنونی یك نیاز مبرم جامعفه دانسفته از همكفاری هفای     

رئی  اداره ساده سفازی   مانالوڅمحمد نعیم  سپ  محترم وزارت محترم مخابرات و تكنالو ی معلوماتی اظهار قدردانی نموده.
خدمت از همكاری های وزارت ارشاد، حج و اوقاف که در ایجاد سیستم آنالین ثبت نام حجاج با این اداره نموده وعده هر نوع 

 همكاری را با جانب وزارت سپرد.
یه نمودند در ایفن سیسفتم سفهولت    بعداً تیم تخنیكی اداره آسان خدمت پرزنتیشن که ترتیب نموده بودند به حاضرین ارا

، راجستریشن مجتمع حجاج، راجستریشفن نفاظمین، تحفویلی    تحویلی پولهای بیشتر برای حجاج از قبیل ثبت نام حجاج ، 
سعودی  قسط اول و قسط دوم، حجاجی که از طرف ادارات معرفی میگردند، پرواز های حجاج از داخل به کشور سعودی و از کشور

پروسفیجر   مكه مكرمه و مدینه منوره و در هنگام بازگشت به کشفور و تمفام   خذ نشان انگشت در زمان پرواز دربه داخل کشور، ا
 حجاج از زمان ثبت نام الی بازگشت به کشور شامل این سیستم میباشد. سیستم الكترونیكی در دو مرحله تطبیق میگردد.

 در سطح مرکز وزارت و والیات داده خواهد شد(. سیستم داخلی وزارت) که تنها دسترسی به کارمندان وزارت -5
 دسترسی متقاضیان حج به شكل آنالین جهت راجستریشن، دریافت نوبت و تعرفه بانكی(. سیستم آنالین حج)  -7

بعداً معین محترم اداری و مالی وزارت با تشكری از اداره آسان سازی خدمت گفتند که اگر در این پروسه بخاطر بهتر شدن 
زائرین و معتمرین و روشن شدن موضوع عمره و سفر معتمرین به کشور عربستان سعودی و ویزه مجامله نیز شامل ایفن  امور 

 سیستم شود کار بسیار خوب است.
وصفوف  م ،نظر به تقاضای عصر و زمان ایجاد این سیستم ضروری و بسیار مفید است :سپ  معین محترم مسلكی فرمودند

 بخاطر آسان سازی پروسه نیز قدم های بعدی و مفید برداشته میشود. ند:به ادامه سخنان شان فرمود
بعداً مفتی حجت اهلل نجیح نیز روی ایجاد سیستم الكترونیكی و معلوماتی حج روشنی انداخته بر سرعت بخشیدن و آسان 

 سازی این پروسه تاکید نمودند.
ایجاد یك تیم تخنیكی را بفا اداره محتفرم آسفان     در اخیر محترم قاضی فیض محمد مختار ری  حج فرضی صحبت نموده

 سازی خدمت وعده سپرد. محفل با دعایه خیر به پایان رسید.
 تخنیکی و مسلکی ندیمه سحر رئیسه اداره تعلیمات مالقات محترم مولوی عبدالحکیم منیب با

ت رهبری وزارت حضور داشتند با از هیئیی حج و اوقاف در حالیكه عده  مولوی عبدالحكیم منیب سرپرست وزارت ارشاد، 
 تخنیكی و مسلكی مالقات به عمل آوردند. ندیمه سحر رئیسه اداره تعلیمات، 

ابتدا محترم منیب صحبت نموده ضمن خوش آمدید به مهمانان افزودند: وزارت ارشاد، حج و اوقاف بنابر مسوولیتی که در قبال 
ی استفاده نابینایان در نظر دارد و در این زمینه به همكاری تفیم تخنیكفی آن   جامعه دارد، طرح چاپ قرآنكریم با خط بریل را برا

اداره ضرورت است، این وزارت در این راستا با تمام ادارات همكار است چنانچه برنامه های اصالحی را برای محبوسفین نیفز روی   
 الم مستفید گردند.دست داریم تا باشد برادران و خواهران محبوس ما نیز از ارشادات دین مقدس اس

بعداً خانم ندیمه سحر صحبت نموده ضمن قدردانی از همكاری های وزارت ارشاد، حج و اوقاف حمایت و همكاری اداره خویش را 
 تا باشد خدمتی برای نابینایان انجام دهید و مشكالت نابینایان از این ناحیه حل گردد. ،با این وزارت وعده سپرد

نجیح رئی  مجمع علمی صحبت نموده افزود: در نظر است تفا در ایفن مفورد هیئفت      سپ  دکتور سید حجت اهلل
 تخنیكی از هر دو طرف توظی  گردند و پروسه طبع قرآنكریم با خط بریل برای نابینایان هر چه زودتر آغاز گردد.

 سفر دکتور امین الدین مظفری معین مسلکی وزارت و هیات معیتی شان به والیت بدخشان
ب رئی  جمهور اسالمی افغانستان دکتور مظفری با معیتی اسفتاد غفالم الفدین کالنتفری     هدایت جاللتمآ به اساس

عازم والیت بدخشان گردیده و از سفوی اختفر محمفد     مشاور امور اوقاف و قاری مبشر اهلل حقجو مشاور در امور قراء، 
  دولتی، رئی  و اعضای شورای علمفاء، خطبفاء،  خیر زاده معاون والیت بدخشان، وکالی شورای والیتی، روسای ادارات 
 ایمه مساجد و متنفذین آن وال مورد استقبال و پذیرایی قرار گرفتند.
رس بدخشان عنوان نموده مساجد، ساحات اوقافی و مدا آقای مظفری هدف سفر شان را دیدار و بررسی مشكالت علماء، 

 گفتگو نمود.حضور داشتند دیدار وعدادی از روسای ادارات دولتی نیزحالیكه تو با اخترمحمد خیرزاده معاون مقام والیت در
باء و امامان مساجد فیض آباد در خط همچنان محترم مظفری با علماء کارمندان ریاست، مسوولین مدارس خصوصی، 

 حج و اوقاف آن والیت طی نشست خاصی دیدار نمود. ن جلسات ریاست ارشاد، والص
الحق نوری ری  ارشاد، حج و اوقاف ضمن خوش آمدید گوی در مورد نیازمندی های درین نشست نخست استاد نور
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آن ریاست صحبت نموده و روی افزایش بست های اداری و ارشادی، اعمار تعمیفر ریاسفت، اعمفار تفرمیم مسفاجد، تجهیفز       
 مدارس، زمینه سازی برای سفر های علمی و راه اندازی برنامه های آموزشی تاکید ورزید.

ین دیدار خطباء و مسوولین مدارس هر یك بالنوبه از توجه رهبری مقام محترم وزارت و ریاست ارشاد، حج و اوقاف در در ا
جهت بهبود وضعیت مساجد، مدارس و علماء اظهار خرسندی نموده و خواهان ایجاد یك بفاب مدرسفه دینفی) مرکفزی( در     

 سطح بدخشان شدند.
پذیرایی گرم مردم بدخشان، علماء و اهل دین را ستاره گان زمین عنفوان نمفوده و   محترم مظفری با تشكری از استقبال و 

 ضمن صحبت پیرامون جایگاه وزارت و ساحات کاری آن حمایت و همكاری همه جانبه شان را از این قشر اعالن نمود.
 والیت بدخشان دیدن نمود.محترم معین مسلكی در ختم نشست شان از کتابخانه و شعبات کاری ریاست ارشاد، حج و اوقاف 
 محترم مظفری به ادامه سفر والیتی شان با رئی  استیناف والیت بدخشان نیز دیدار نمودند.

 طی این دیدار ایشان روی موضوعات مرتبط به امور علما و رسیدگی به مشكالت آنها مفصالً صحبت نمودند.
شان از پرو ه های اعمار مساجد، مفدارس خصوصفی،   محترم مظفری معین مسلكی وزارت در حاشیه سفرش به والیت بدخ

ساحات اوقافی، خرقه مبارکه، متنفذین و کارمندان ریاست ارشاد، حج و اوقاف دیدن نموده، پ  از انجام ماموریت شان عازم 
 والیت تخاز گردیدند.
دو مدرسه کفه از طفرف وزارت   اعمار مساجد نمونه یی ولسوالی فرخار و  یئت همراه شان، ابتدا از پرو ۀمحترم مظفری و ه

تحت اعمار می باشند دیدن بعمل آوردند. ضمن دیدار با ولسوال فرخار از همكاری ایشان در رابطه بفه تطبیفق پفرو ه هفای     
 نامبرده ابراز قدر دانی نموده و پیرامون رسیدگی به مشكالت علمای آن ولسوالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شاد، حج و اوقاف والیت تخار با علمای آن ریاست دیفدار و گفتگفو نمودنفد بعفد از اسفتماع      سپ  در دفتر کاری رئی  ار
سپ  از شعبات کفاری   ،نظریات و پیشنهادات علما از جانب معین مسلكی وزارت به مشكالت آنها وعده رسیدگی سپرده شد

 و کارمندان آن ریاست نیز دیدار نمودند.
آقای شفق ضمن خیر مقفدم   ،ت تخار با آقای عبدالحق شفق والی تخار مالقات نمودندمحترم مظفری به ادامه دیدار از والی

حج و اوقاف والیت تخار به قدر دانی یاد نموده و خواهان ازدیفاد بسفت هفای     گفتن به مهمانان از کارکرد های ریاست ارشاد، 
 رسمی خطباء و مال امامان به آن والیت گردید.

را دیدار و بررسی مشكالت علماء، مساجد، ساحات اوقافی و مدارس تخار عنوان نموده سپ  آقای مظفری هدف سفر شان 
 و از والی تخار در رابطه حمایت از علما قدردانی نموده و پیرامون ملكیت های اوقافی بحث همه جانبه صورت گرفت.

 سفر محترم معین مسلکی وزارت ارشاد ، حج و اوقاف به کشور آسترالیا
مظفری  مقام محترم عالی ریاست جمهوری اسالمی  آقای دوکتور  امین الدین 5931/1/57موخ  7755ماره به اساس حكم ش

 ) :می آسفترالیا در برنامفه تحفت عنفوان    حج و اوقاف بنا به دعفوت دارالفتفوای شفورای اسفال    معین مسلكی وزارت ارشاد، 
International Islamic conference and Multicultural Mawlid Concert and Celebration )    

 4نوامبر الفی   93پاسفیك از تاریخ  –که به اشترا  تعداد ی از شخصیت ها و علمای کشور های اسالمی مخصوصاً از حوزه آسیا
 قوس سال جاری در شهر سیدنی آسترالیا برگزار گردیده بود، اشترا  و سخنرانی نمود. 59الی 3مطابق  7353دسامبر 

ارایه شد، راجع بفه   وقاف در نطق خویش که به لسان عربی در کنفران  فوق تحت عنوان نبی رحمتمعین وزارت حج و ا
آنكفریم  از ایفن جهفت در قر   هدف رسالت پیامبر گرامی اسالم صحبت نموده در بخشی از بیانیه شان فرمودند:  آن حضرت

ها، نژادهفا و زبانهفا، بفین قلفوب ملفل مختلف        بشریت است که عالوه بر چیرگی اختالف رنگملقب به رحمت و به تمام عالم 
به تعاون و خیفر رسفانی   مهربانی و میان اندیشه های گوناگون، تفكر واحد و وحدت کلمه را به وجود آورده و موحدین عالم را 

، عفو و برقراری عدل و انصاف دعوت فرمود. به استناد آیات قرآنی قتل یك نففر رابفه نفاحق و بفه جفز از       به همنوعان
جنگ را تنها  قصاص که موجب فساد در روی زمین میشود معادل کشتن تمام بشریت معرفی نمود. بناءً پیامبر اسالم

جفایز    به حیث آخرین راه رسیدن به پیروزی به نفع مظلومین و محرومین و دفاع از حقوق عامه و تامین عدل و انصاف،
ان، اطفال و سایر افراد غیر محارب به شمول اشجار، زراعفت و  زن  می د انست که در چنین نبرد ضعفا، محاسن سفیدان،

امال  عام المنفعه از آسیب آن مصئون بودند. آقای مظفری در اخیر خواستار توجه به هدف رسالت پیامبر بزرگ اسالم 
، و عجم كه برای تمام بشریت چه عربدر جامعه انسانی شد که همانا وجود گرامی آن حضرت نه فقط به جهان اسالم بل

 مسلمان و یا غیر مسلمان رحمت است.
دسمبر در محفل فراغت سه تن  5قوس مطابق  3معین وزارت پ  از شرکت و صحبت در کنفران  فوق الذکر بتاریخ 

نظامی آسترالیا که در این سففارت دایفر شفده بفود، اشفترا        –از محصالن نظامی افغان از موسسات تحصیلی دفاعی
ر چند گردهمایی که از طرف مجمتع های هموطنان مقیم آسترالیا دایفر شفد، نیفز اشفترا  و     وی همچنان د ورزیدند.

ا واقفع در  ( آسفترالی های مقیم ایالت)  نیو سفاوت ویلفز   در مراسم نماز جمعه مسجد افغان سخنرانی کرد. از آن جمله ،
یراد نمود و مردم را به یكپارچگی ( اشترا  و ضمن ادای نماز  جمعه و خطبه علمی اسالمی اشهر )  بلك تاون سیدنی
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و مهربانی با یكدیگر دعوت نمود. موصوف همراه با تعدادی از هموطنان مقیم آن ایالت و نماز گزاران سایر کشور های اسالمی 
و به مناسبت نزول باران نماز استسقاء را نیز ادا نمود. نظر به خشكسالی جاری در آسترالیا و آتش سوزی های دوامدار قسمت 

( این کشور طعمه حریق گردید.  ادای ایفن نمفاز بفا    ویلز سیعی از  مزارع  جنگالت ناشی از آن مخصوصاً در ایالت)  نیو ساوت
 شكوه و دعای طلب باران در میان جامعه محلی آسترالیایی ها انعكاس خوب داشت.

 :امهمحتویات برن
که  از سالروز والدت پیامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد این سفر دو برنامه داشت یكی تحت عنوان تجلیل و گرامیداشت

که همانا اعتدال و وسطیت بود و هدف رسالت آن حضرت که همانفا   محتوای اصلی آن توضیح و تشریح روح سیرت پیامبر
اد و رحمت نه تنها به جهان اسالم بلكه به تمام بشریت اعم از عرب و عجم مسلمان و غیفر مسفلمان بفود را  تشفكیل مفی د     

برنامه دوم تحت عنوان سمپوزیم بین المللی اسالمی که محتوای اساسی آن را دریافت راه حل به چالش های که دامفن گیفر   
جوانان در جوامع بشری و اسالمی و به صورت عموم مخصوصاً تدابیر و قایوی به منظور جلوگیری از سقوط جوانان در پرتگفاه  

 افراطیت و تروریزم، تشكیل میداد.
 :اصل شده از این سفر قرار ذیل استتاورد های حدس
 تمثیل و نمایندگی از عرصه دینی کشور در یك برنامه بین المللی. -5
 تبر دینی) دارالفتوا آسترالیا(.، حج و اوقاف با یك نهاد معایجاد و تنظیم رابطه وزارت ارشاد -7
 آسترالیادر بین کشورما. رساندن پیام اعتدال و وسطیت خواهی جامعه علمی و دینی کشور -9
 استماع پیشنهادات و دریافت نیاز افغانهای مقیم آن کشور در عرصه های دینی به ویژه پروسه حج. -4
 (.وزی های آن کشور با یك روش معنوی) ادای نماز استسقاءسهم گیری در اطفاء و خاموش ساختن آتش س -1

 :ر ذیل استدن دستآورد های سفر قراپیشنهادات مشخص برای عملی ش
 باید به صور ت مستمر در همچو برنامه های دینی و بین المللی نماینده گی از کشور مان صورت گیرد. -5
 ، از طریق این وزارت و مجاری قانونی مساعد گردد.هبی افغانهای مقیم کشور آسترالیازمینه رسیدگی به امور دینی و مذ -7

 ، که همانا اعتدال و وسطیت است باید گسترش داده شود.حضرت محمدپیامبر بزرگوار اسالم  روحیه اصلی سیرت -9
 تفاهمنامه همکاری میان وزارت ارشاد ، حج و اوقاف و شرکت عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون شهری

ار رئی  شفرکت آبرسفانی و   این تفاهمنامه توسط استاد تاج محمد مجاهد معین اداری و مالی این وزارت و روح اهلل رستگ
 سیون به امضاء رسید.انالیزاک

ابتدا آقای رستگار صحبت نموده افزودند: به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری قرار اسفت برنامفه سیسفتم غیفر     
حج و اوقفاف نیفز شفامل ایفن      متمرکز تصفیه فاضالب در تمامی ادارات دولتی در مرکز و والیات تطبیق گردد، وزارت ارشاد، 

 ثر تطبیق و عملی سازی آن در کاهش آلودگی هوا تغییرات مثبت رونما خواهد گردید.برنامه بوده که به ا
سپ  استاد تاج محمد مجاهد معین اداری و مالی صحبت نموده اقدام ریاست جمهوری را در امر کاهش آلوده گفی هفوا و   

ر مهفم دانسفته افزودنفد: در    سیون شهری در ادارات دولتی در سطح کشور یك امف اایجاد ساخت سیستم آبرسانی و کانالیز
 شرایط کنونی که آلودگی هوا در کشور بخصوص در شهر کابل موضوع مهم و حیاتی می باشد.

تفاهمنامه برای کاهش آن الزم است تا همه دست به دست هم داده در این امر بزرگ تشریك مساعی نمایم وی امضای این 
 ز پروسه نامبرده حمایت و در تطبیق آن همكاری می نماید.را اقدام نیك دانسته و اظهار داشت که این وزارت ا

 :قرآنکریمیکصد هزار مصحف محفل توزیع 
طی محفلی توزیع تفاسیر قرآنكریم به حضور داشت نماینده با صالحیت ریاسفت عمفومی اداره امفور ریاسفت جمهفوری،      

 دید.مشاورین ریاست جمهوری و ارگانهای ذیربط در مجتمع حجاج زون مرکز آغاز گر
 ابتداء آیات چند از کالم اهلل مجید توسط شیخ القراء استاد قاری برکت اهلل سلیم رئی  امور قراء قرائت گردید.  

حج و اوقاف صحبت نموده ضفمن خفوش آمدیفد بفه      بعداً استاد تاج محمد مجاهد معین اداری و مالی وزارت ارشاد، 
دی که کمك های زیادی را به خصوص در بخفش بازسفازی و   مهمانان از کمك های کشور دوست و برادر عربستان سعو

اعمار مساجد، مدارس و فراهم آوری سهولت برای حجاج به این کشور نموده است، اهدای تفاسیر فوق الذکر تحففه بفا   
ارزش و با اهمیت است که از بابت آن اظهار امتنان مینماییم موصوف به ادامه سخنانان شفان افزودنفد: در نگهفداری و    

 ، کتابخانه ها و مكاتب توجه خاص صورت گیرد.مساجد  تفاده از آن در مدارس،حوه اسن
مشاور مقام عالی ریاست جمهوری طی صحبتی فرمودند: قرآنكفریم بفه عظمفت و     رانځال به تعقیب آن سردار محمد 

انه تفاسفیر  به طور تحفه هدیفه شفده اسفت، خوشفبخت      حكمت نازل گردیده و از جانب اهلل متعال به حضرت محمد
مساعدت شده از طرف کمیسیون موظ  عادالنه سهمیه بندی گردیده است و آرزو دارم تا بفا تفالوت و اسفتفاده ایفن     
تفاسیر و بهره بردن از آن فامیل ها و جامعه استفاده بهینه نمایند. وی از تمام نماینده های ادارات که در ایفن مجلف    

ه به قرآنكریم داریم در حفظ و نگهفداری آن سفعی بیشفتر نمفایم. سفپ       حاضر بودند خواست نظر به احترام کامل ک
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مولوی محمد عارف ملكیار معین تعلیمات علوم اسالمی وزارت معارف گفت: من خوشحال هستم در محفل اشفترا  میكفنم   
داریفم و مهمتفرین   که قرآن کریم در آن برای مسلمانان هدیه میگردد، و قرآن کتاب است که ما مسلمانان به آن ایمان کامل 

ارزشهای زندگی ما قرآن کریم است و از توزیع عادالنه قرآن کریم از طرف وزارت ارشاد، حفج و اوقفاف اظهفار سفپاس مفی      
نماییم. به ادامه استاد امر الدین فهیم نماینده با صالحیت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری طی سفخنرانی یفاد آور   

نكریم نیاز اساسی داریم و خداوند متعال ما را توفیق بیشتر نصیب بگردانفد تفا آشفنایی و فهفم     شد: ما به تفسیر دقیق قرآ
 بیشتر از این کتاب آسمانی داشته باشیم.

در ختم محفل مفتی سید حجت اهلل نجیح رئی  مجمع علمی با اظهار تشفكری از کشفور عربسفتان سفعودی و ریاسفت      
یع قرآنكریم که از طرف کمیسیون موظ  صورت گرفته بود توسفط جاللتمفاب   جمهوری فرمودند که سهمیه بندی بخاطر توز

 رئی  جمهور و وزیر ارشاد، حج و اوقاف تایید گردیده است که به اساس همین سهمیه بندی قرآنكریم توزیع میگردد.
هیئفت   گفتنی است که تعداد یكصد هزار مصح  تفسیر کالم اهلل مجید مساعدت شده کشور عربسفتان سفعودی توسفط   

موظ  با شمول نماینده با صالحبت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و مشاورین ریاست جمهوری در هماهنگی با وزارت 
 حج و اوقاف سهمیه بندی و مطابق آن توزیع تفاسیر رسماً آغاز گردیده است. در اخیر محفل با دعایه خیر به پایان رسید. ارشاد، 

 نی و تدریب ائمهگزارش ریاست تعلیمات دی

 .کنترول و مراقبت از شیوه تدری  استادان و مدارس  تحت پوشش این رهنمایی ایشان به اداره و شیوه های جدید تدریسی 

 ارالحفاظ های تحت پوشش این وزارتباز دید و کنترول دوامدار از مدارس و د. 

   مدارس و دارالحفاظ هانظارت مستقیم از تدویر محافل فارغان. 

 دری  اساتید انستیتوت تدریب ائمهو کنترول از ت نظارت. 

 سیمینار ها و برنامه های آموزشی نظارت و کنترول از تدویر. 

 زارت طبق هدایت مقام محترم وزارتاشترا  در جلسات سیمینار های خارج از و. 

 از مسئولین مدارس  ( تن73)دارس دینی خصوصی با اشترا ( جلسه پیرامون تدویر نصاب تعلیمی واحد برای م7)تدویر
 .ریاست تعلیمات دینی و تدریب ائمهمرکز در مقر 

 ( تن از محصلین دور اول انستیتوت تدریب ائمه امتحان نهایی سمستر چهارم اخذ گردید.13)از تعداد 

 تیتوت تدریب ائمه( تن از محصلین دور اول انس1)سه پیرامون تعیین عناوین منوگرافتدویر جل. 

  برای محصلین انستیتوت تدریب ائمهنوت ها تهیه و ترتیب لكچر. 

 ی های آمریت انستیتوت تدریب ائمهتهیه و ترتیب پیشنهادات در رابطه به نیازمند. 

 علوم دینی مدرسه فاطمه الزهراء( تن از شاگردان بخش های مختل532)نظارت از امتحان  . 

  نیفز   5931در نفواحی شفهر کابفل در سفال     به سلسه برگذاری محافل فراغت طالب مدارس از بخش های مختل  علوم
مدرسه اناثیه شم  القرآن تعداد از شاگردان خویش را از بخش های مختل  فارغ داده که طی محفل با شكوهی برای شفان  

 د.ع گردید که قرار ذیل ارائه میگردتصدیق نامه توزی

 لوم دینی مدرسه اناثیه شفم  القفرآن   ( تن از فارغان بخش های مختل  ع522)ن برای تعدادمدرسه اناثیه شم  القرآ
رئی  تعلیمات دینی و تدریب  ،حج و اوقاف  به خصوص معین مسلكی ،طی محفل ویژه که در آن هئیت رهبری وزارت ارشاد

تصدیق نامفه   ،علماء و اولیاء شاگردان در هوتل مروارید شهر کابل اشترا  نموده بودند ،عده ی از روسای ادارات دولتی، ائمه
 .تحای  توزیع گردیدها و 

  عرف و عنعنات نا پسفند( کفه از   مجموعه مقاالت حقوق زن و اضرار  )دست داشته این ریاست( جلد از کتب 73)به تیرا
 نماید به آمریت جندر اهداء گردید.ل مهم حقوق زن و منع خشونت علیه زنان بحث می مسای

 ه اناثیه شم  القرآنن ممتاز مدرس( عدد بیگ دستی و دوسیه برای شاگردا93)توزیع. 

 (جلد تفسیر قرآن کریم اه533توزیع ) داء شده از طرف شرکت خیریه الكوزی به شاگردان مدارس ریاست ارشفاد ،
 .حج و اوقاف والیت پروان

      به تعداد چندین نسخه قرآن کریم و کتب تعلیم االسالم از طرف ریاست اطالعات و فرهنفگ والیفت هلمنفد بفه
 حت نظر ریاست ارشاد 0 حج و اوقاف آنوال توزیع گردید.شاگردان مدارس خصوصی ت

 ( مفیالدی  7353الیت لوگر از بابت برج دسمبر سال)( تن از منسوبین مدارس مرکز و532)تهیه راپور حاضری تعداد
 .ل می گرددکه از موسسه آفرین تموی 5931مطابق برج جدی سال

   حفج و اوقفاف موسسفه آففرین     ارت ارشفاد توزیع حق الزحمه به حضور داشت اعضای کمیسفیون مشفتر  وز ،
 .5931مطابق برج جدی سال 7353سمبر سال ( تن از منسوبین مدارس خصوصی مرکز بابت برج د516)برای

 التاسی  در سطع مرکز والیات کشور( باب مدرسه جدید 55)ثبت راجستر. 

 (قطع235ثبت )ه تصدیق نامه مدارس مرکز و والیت. 
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 قاف والیت بامیانگزارش ریاست ارشاد، حج و او
 :آمریت ارشاد

 نفر از خطباء جمعه و جماعت و کمیسیون مبارزه با مفاسد اخالقی جهت نشفر و   3در بخش بحث های علمی با هماهنگی
مفورد از   53تبلیغ های مبارزه با مفاسد اخالقی و فساد اداری و با موافقت رادیو محلی جهت نشر از طریق مسفاجد و منفابر و   

 لی به طور روزانه صورت گرفت.طریق رادیو مح
 .نظارت از پیشرفت کار اعمار دو محراب مسجد جامع نمونوی در مرکز والیت بامیان 
     جلسه در مورد ارزیابی برنامه حقوق و محافظت اطفال از دیدگاه اسالم با دفتر محترم یونسی  مقفیم بامیفان و هیئفت

 همراه شان از کابل.
 :در بخش مدیریت عمومی اوقاف

 میر سید علی و غرفه های داخل محوطه میفر هاشفم جمفع      ( افغانی از بابت صندوق اعانه مزار میر هاشم،56966) مبلغ
 آوری به دافغانستان بانك تحویل گردید.

و سالاليمين،ر د چالال ړو د حالال  او صالالوح د دالالو ونی پالاله موخالاله د هحج او اوقالال،فو د ر ،سالالت پالاله دالال،مو مسالال   رالالی يالالو در  ورځنالالاررالال،د د پاتي الال، واليالالت د
ه حالالج او اوقالال،فو د ر الالس پالاله وررشالال،پ رالالی د اررالال،د . چالالی پالاله نومالالو  دار  لالاله لالالور  پالاله الر ا الالوک رالالو  وهصالالوح او ديموررا الال و لدالال،ره د يالالو رالال،نوالی د ا

مين،ر رالی سالوله د ساليمی او  يالواد پاله ر اله  چی په ي،د س ی مشرانو ه ځوان،نو او م نی فع،النو برخه درلودهمګ ون ځينو م يرانو ه دينو  لم،و ه قو 
ری ز ،ک مودو ،ک وڅیاک رالوک  رڅالو پالور  خدهالی ساليمی او منط الی د روان باالران څ اله و،،سالو پاله پال،  ه   و  د ح  لد،ره پ ری د سولی او ده پ

مایالالرم م الال،م درولیالال ه  يلالاله ده چالالی  ،مالاله ه دا مطلالال  مالالو ست،سالالو ي ه چالالی  ميشالاله د سالالولی پلو الال،ن يالالوورسالال  الاله رالالی د وررشالال،پ ګالال ون واک د   وافالال 
 .  م له ری دا راپور را ه نشر رړ  خلاو د پو ،و  په موخه په پيآم ح

 مس   د حب،يت په   له و ن، رو  ه ه د  د د  م ير ت ر،ررون ی وخت په وخت د مس،د و نظ،رک  رسره رړ  او مس   ام،م. 
 ی ارثره مودو ،ک په الن   دوک د په  یرو رپ و مي،رتو ری  لم،و او خطت، ی ررامو  ه خط و و ش  رو  د  چ: 

د ه د اسالالالمم لالالاله نظالالالرهه د انسالالال،ن ق، الالال،ق د اسالالالمم لالالاله نظالالالره ه د م،رالالالوم،نو حبالالال، ال الالال تصالالالو ه د اسالالالمم لالالاله نظالالالرهه امنيالالالت د اسالالالمم لالالاله نظالالالره
مهالی ځوارونالو ه پاله د م،روم،نو ح وق د اسالمم لاله نظالرهه وال ي  ح وقه د ښځو ح وق د اسمم له نظرهد ح وقه د م،روم،نو  طتي ه  رسینوا

د  الی ا الم  رالوک د اسالمم لاله نظالرهه  ه په مخ ره مالوادو راالړ معتال،دينو سالره  م ال،ر  او د ګ،ون و  ح وق د اسمم له نظره هب،ن   د خلاو ا تم،د
ه پالالاله م،رالالالوم،نو ب،نالالال   د فاشالالال،( مخنيالالالو  د اسالالالمم لالالاله نظالالالره ه، الالال،ق د اسالالالمم لالالاله نظالالالرهقد مخالالال ره  ورالالالو اسالالالتعم،ک او ه ت الالالر ورالالالو  ره د مالالالواد مخالالال

 .دولت او قومونو  رمن  واا  رموکه د سولیه ا ا،ده او ا ب،ق په   له ه در،قه ر،ر روک او د   ی ب   پ،يهی

 د د احوس،و  م 
 
ومی م ير قت،( د،مو مس   ری د دم ی ور ی په يو لو  ماضر ری د پخوانی د، ليت دودونو رسوم، و په   له خصوص،

 حيوان، و او پرن ګ،نو دنګولو په مبمت ری  تليغ او بي،ن ورو .
  طه  ال  رالړک رالو اه مال هللا می و  الود ز الر زمينالو رمديو روناله د مسالل ی رسال،نو پاله واسال رميسيون سره يوځ،  د  د احوس،و  مومی م ير

 پي ا نشو . غیر رر ی او اخمقی مودوې
 لګرو ښالځو  اله  وصاليه وررالړک د احوس،و  مومی م ير په مشالر  د مختلبالو ارګال،نونو غالړو پاله واسالطه د صالراای م،رريالت او د سالرد غال،   سالوا

 .ن  به ورسره ری   ين ه ری په سواک رولو ولي ک رو  ق،نونی  لروه چی آ

 ا دمو رو  او مررز  ه انت ،ک رو    اف ،نی ر 1494847 اد  واي و په برخه ری. 
 نه مستا ينو ب،ن   و ش  رو  490 ا  منه  شر رااوک رړا  رو  او په4500ا   . 
 ر دادونو  م ي   ،ر   ر سره رو  د وقبی ملايتونو د قرا. 

  په  یرو رپ و ميآرتو ری د دمک آبال،د  ال،ر د رتال،و فرویال و اتال ،ق ز  م،رريال  څ اله لي ناله او رنیالروک رالو  د دولالت دال  او اسالمم
 .رت،و ي، م له پ ی ن ه مون ک رو   خم  روم

  اليحی مط،ب  ځوابونه ورروک رو   د اورن،لست،نو پو ونو  ه د ارر،د هحج او اوق،فو وزارک او ر آست د. 
 سره پوره پوره  م ،ر   رسره رو   قی مب،س و مخنيو  رميسيون د اخم. 

 گزارش ریاست ارشاد ، حج و اوقاف والیت پروان
 :برنامه ارشادی

 شفری    نظارت از کارکرد های شرکت ساختمانی پروان سبز و شرکت ساختمانی محمد جان محمدی که اعمار مساجد



 

 

 

 

 

   

 

 

62 

 

 اشرف خیل ولسوالی سید خیل را که شرکت های نامبرده به عهده دارند. هزیر توپدره مرکز پروان و مسجد شری  قری 57پارچه
 :برنامه اوقاف

 ارشفاد،   ( افغانی به حسفاب مخصفوص وزارت  53333)مبلغ 5931نزد مشتریان اوقافی ربع دوم سال عواید بدست آمده از
 .حج و اوقاف تحویل گردید

 امان مساجد تبلیغ صورت گرفته استعلماء و ام در رابطه به پرداخت عشر وزکات از طریق منابر مساجد توسط. 
 :برنامه اداری و مالی

 اشترا  در جلسه( PDCکه از طرف ریاست اقتص )اد در مقر والیت دایر گردیده بود. 
  اداری و خدمات ملكی ماه یك مرتبهاشترا  مدیر مالی و اداری در جلسه شبكه منابع بشری اصالحات. 
 لسوالی سرخپارسا اسناد آن بعد از طی مراحل تدارکاتی با شرکت برنفده عبفدالمبین  اعمار مسجد شری  قریه فاضل و 

، حج و اوقاف و شرکت موصوف عقفد قفرار   ( افغانی فی مابین ریاست ارشاد1243313 )افغان دوست به قیمت مجموعی مبلغ
نظر به درخواسفتی شفرکت و    و تعیین گردیده 5/53/5931و ختم آن  5/1/5931داد صورت گرفته که شروع کار آن به تاریخ 

 .فیصد کار آن تكمیل گردیده است 533تصدیق هیات نظارت و کنترول 
 مراحل اصولی به قیمفت مجمفوعی   چهار پیر حاضر که اسناد آن بعد از طی  57اقی مانده اعمار مسجد شری  پارچهکار ب
دیده ریاست محترم پالیسفی کفه پفول آن در    ( افغانی با شرکت محترم ساختمانی پروان سبز عقد قرارداد گر9333333)مبلغ

و خفتم آن   71/7/5931وسط سال منظور گردیده است که اعمار قرار داد آن برای مدت شفش مفاه کفه آغفاز آن از تفاریخ      
 .فیصد کار آن پیشرفته است 63ه که تعیین گردید 71/1/5931
 آن  و ختم 5/2/5931مراقبت که شروع کار آن  ( افغانی از بودجه حفظ و434333به مبلغ)  /ترمیم مسجد شری  ابوحنیفه
 برای مدت یك ماه فی مابین ریاست ارشاد، حج و اوقاف و شرکت ساختمانی پروان سبز عقد قرار داد گردیده است. 93/2/5931
 (قطعه اسناد تحت دوران که فعالً دوسیه آن در محكمه و قضایای دولت قرار 3در قسمت عواید وقفی اوقافی به تعداد ).دارد 

 ، حج و اوقاف والیت نیمروزگزارش ریاست ارشاد
  حراب مسجد به همكاری ریاست برشنام 1یر جامع و کنترول و نظارت از برقمحراب مسجد غ 7ثبت و راجستر تعداد. 
 سه همبستگی برادران پشتون و بلوچاشترا  جمعی از علمای کرام در جل. 
 ی و ارایفه  کالی پارلمانی والیت نیمروز جهت رفع مشكالت اجتمفاع اشترا  جمعی از علمای کرام در جلسه نشست با و

 .پیشنهادات در این باره
   اشترا  نماینده ریاست در سیمینار یك روزه موسسه ندای زن در دفتر والیتی نیمروز تحت عنوان مراحل قبل از عقفد

 قانون. ازدواج و آثار حقوقی شان از دیدگاه فقه و
 شهری ریاست شاروالی والیت نیمروزمیسیون تنظیم و توسعه اشترا  نماینده ریاست در ک. 
   تن از علمای کرام در جلسه شورای مشورتی پولی  و علمای کرام در تاالر کنفران  های قومانفدانی امنیفه    43اشترا

 والیت نیمروز.
 یه زناناشترا  نماینده ریاست در جلسات کمیسیون عالی منع خشونت عل. 
 ساب دهی ربعوار شاروالی شهر زرنجدر جلسه ح اشترا  نماینده ریاست. 
  در سیمینار چهار روزه موسسه دنر معرفی دو تن از کارمندان ریاست به مرکز جهت اشترا. 

 گزارش ریاست ارشاد ، حج و اوقاف والیت فراه
 روحیفه  قر حففظ  در عرصه سیمینار های و مجال  خدمات شایسته دینی و ارتقای سطح آگاهی مردم که هدف کاهش ف

 .وحدت ملی صورت گرفت
  در عرصه ارائه خدمات عبادی و فرهنگی و ثقافتی که به هدف تشریك مساعی در انكشاف عمومی کشور و انجام

 .ازمان داده میشود صحبت صورت گرفتامور عبادی سیاسی س
 مفردم  ینفی  ، امال  وقفی به منظور تقویت سیستم اقتصادی کشور و رسفیدگی بفه مشفكالت د   در عرصه تنظیم

 .اقدامات الزم صورت گرفت
 ( تن از علمای کرام در سالون جلسات ریاست کار و امور اجتماعی این والیت در رابطه به حقوق زن و خانواده.73اشترا ) 

 ای رسیدگی امور اجتماعی که در رابطه به مشكالت اطفال و راه ه سپین( ریاست کار و )اشترا  در جلسه ماهوار
 .فتبه آنها بحث صورت گر

 مشكالت در آن شفاخانه اشترا  در جلسه ماهوار بورد اجتماعی شفاخانه والیتی فراه بخاطر حل. 
 ت در رابطه به حقوق زناشترا  در جلسه ماهوار جندر ریاست امور زنان به مقام والی. 
 ه ماهوار پرو ه احساناشترا  در جلس(CHAو گزارش دهی از کمك های صحی آن نهاد در م )الی هارکز و ولسو. 


