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 روزه راهی است بسوی تقوا وپرهيزکاری همانطورکه خداوند متعال می فرمايد:             

  [.381]البقرة: . ﴾تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ مِن الَّذِينَ عَلَى کُتِبَ کَمَا امُالصِّيَ عَلَيْكُمُ کُتِبَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿ 

 برای دستور واين بود شده فرض ای اهل ايمان بر شما هم روزه داشتن فرض گرديد چنانكه بر ملّتهای پيشين وامّتهای گذشته » ترجمه:

 .«شويد ارگپرهيز شما که آنست

   .است اسالم پيامبر بعثت و کريم، قرآن نزول هما رمضان، مبارك ماه

خاود   از و ايثاار  مااه  استقامت، و صبر ماه منابر، و مساجد و آبادی عبادت ماه بخشش، و کرم و جود ماه آمرزش، و مغفرترحمت،  ماه

 اهلل کالم پرتو قرآن، در اندميتو مسلمان که نفس تهذيب و سازندگی ماه و آتش جهنم، از مسلمانان آزادی وتالش  ،جهاد ماه گذشتگی،

 بنادگان  چنانكاه سازاوار   و ساازد  مصفا و مهذب را خود و يابد دست ربانی و الطاف معنويات به قيام و صيام عبادات ساية در و مجيد،

 از ای لحظه نبايد که ارزشمند بسيار است فرصتی ماهی چنين .نمايد جبران خود را گذشتة نقص و تقصير خداست، نيكوکار و شايسته

  . گذراند غفلت در را آن

هموطنان گرامی با تا ثر عميق درسال روان رمضان  وعيد ی را پيش رو داريم که عالوه بر جنگ خانمان سوز مرض کرونا ويا طاعون قرن 

 :بايد گفت ،دنيا را درمعرض خطرجدی قرارداده است گرفته است و فرا تمام جهان بشريت را سترش است که  تقريباًگکه دامنه آن در 

بايد  ،تاريخ بشريت تكرارگرديده است واين يكی از آزمون های الهی می باشد ها دراين خطربرای اولين بار متوجه بشريت نگرديده بلكه بار

زندگی می که  یقرنتين وتداوی نموده ودرجايم بوده خويش رابه قدرتوان وقايه، شخص مسلمان درمقابل آن مطابق شريعت اسالم تسلي

 خداوند تسليم وبا عث انتقال سرايت مرض برديگران نگردد .يد صابرانه به تقديرنما

گرديده باه  کشور اسالمی عيار طابق ارشادات علما ومتخصيصينت وماويا کرونا مراع 31وقايه ازمرض ويروس کويت  دساتير دينی را در

  :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل عليه وسلماداء نمائيد: را خويش نمازهای  خته قرنطين را مراعات ودرخانهعبادات خويش به قدر امكان پردا

 الحديث«.خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ :» قَالُوا : وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ «. مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّالَةُ الَّتِى صَلَّى» 

صلی اهلل عليه وسلم فرمودند:کسی که می شنود صدای آذان را بدون عذر به جماعت حاضر نه می شود نماز وی قبول )به کمال رسول اهلل 

بگيريد, ازرفتن  جدیرا ويروس کرونا  يقيناً آن( نمی گردد .ازحضرت مبارك پرسيده شد که عذر چيست؟ فرمودند:خوف ويا مرض است.

صلی اهلل  چنانچه رسول اهلل ،نشويد ده  باعث انتقال سرايت اين ويروسنه گردي شهرخود ازترس بيرون از ,رهيز کردهبه جاهای ازدحام پ

 حديثال ...، وَإِذَا وَقَعَ وَلَسْتُمْ بِهَا فَالَ تَقْدَمُوا عَلَيْهَابِهَا فَالَ تَخْرُجُوا مِنْهَا إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِی أَرْضٍ وَأَنْتُمْ عليه وسلم می فرمايد:

درسرزمينی پيدا شد وشما "مهلک"که وقتی نازل شود مرض طاعوننمودند  صادردستوردرغزوه تبوك حضرت پيامبرصلی اهلل عليه وسلم 

 درآنجا اقامت داشتيد خارج نه شويد. واگر مرض پيدا شد وشما درآنجا نه بوديد داخل آن سرزمين نه شويد.

سرمايه داران وتجار متدين که  مستمندان را ياری  فراموش نه کرده خاصتاًرا حساس  ايام نبرروزه داران الزم است تعاون وهمكاری در اي

  .گردانندخويش تان را بهره مند رسانيده واز فضيلت پرميمنت  ماه صدقات وتقوی

زت برای هموطنان گرامی رب العاوقاف پيش از همه ازبارگاه  حج و، اداره مجله پيام حق به نماينده گی از وزارت ارشاددست اندرکاران 

افغانساتان رناج کشايده    از مردم ريت به خصوص جهان بش از تمامکه دامن اين مرض را  د فطر را تبريک گفته آرزو می نمايمسعيعيد

 گرداند .دور

 آمين يارب العالمين.
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ډېرو دوستانو ته به داس ي پوښتنه پیدا کېږي چي پر  

ألو بحث ته څه اړتیا شته؟ ځکه د عقل دا ډول مس

او دیننل لننه ندننرن دا منننل شننوچ  تننکن دن چنني تننر  ومننه 

حننندن انسنننار و  لنننريا د ررنننار او هنننر  م نینننو  بنننه 

 ويا له ځار او نو و انسانانو بنه ېند د نو  نويا کنه 

 هغه وړو ی هر  وي او که لو  هر  وي. 

 نننو د کرونننننا ورننننرو  ینننا و نننناېر نننننا و ي چننني   ننننه   ننننکن 

ه عمننننومر ډول اسننننیمر او ي ننننک اسننننیمر ننننن   شننننونا پنننن

 نځپوهنانو او دیپپوهنانو  حکنک وکن  چني دا ینون سنا ي 
نا و ي دن. د ډېر سرایت او عمومر   کېدو پنه  نا ر 

دي د ګڼنننننننه  نننننننوخر لنننننننه ځننننننننایونو   نننننننه   ننننننن  ځانونننننننننه 

سنننننا ر او هرڅنننننومرن چننننني ېننننند و  وي لنننننه و نننننایوي   و 

 دي  نننننا   وا مننننني. رمنننننونږ پنننننه ندنننننر د دینننننل او عقنننننل هنننننک

ديننننننننه ډول يوښننننننننتنه دن.  ننننننننو د دچ پننننننننه وړاننننننننندي یننننننننو 

شنننمېر کسنننار چننني پنننه دی ننني پنننو   ننند ښنننه شننن ر  هنننک 

ا ږغ ېننند وکننن  چننني دا ډول  تنننکي د ل لنننريا  اپو تنننه شنننو 

نل سنرن پنه 
 
َو 

َ
دیلا په تقدیر د ایمار او پنر  ندا  د ت

ټکنننننر  ننننننر دي. ینننننو ما وسنننننن ر لننننننه کنننننندها ن یننننننو م  ننننننري 

یخ صنب  ټ یفور  اته وک  چي په پېښو   ر  یننر شن

پر ديه موهوع د جمعې  طبه ورمنې دن او ټبنانا  ېند 

کنن   د  چنني هیانننه نننا و ي لننه ینننو   ننا بننل  نننا تننه ننننه 

نق ېنننږي او هیانننه سنننا ي نننناجوړي پنننه دنینننا  نننر ن نننته. 

پننه دچ  ننا ر کننه څننوی د  ويتینناېر ګرځبننندی  حکننک 

 ننننويا دا نننننا وا  ننننا  د . دچ تننننه و تننننه یننننو شننننمېر نننننو و 

تپمني او   نکچ کن ي    کو هک ديه ډول  تکي پر دیل

دي. ديننه   نن  چنني داسنن ي  تننکي  ننويا باینند لننه هغننو 

نا وينانو سننرن یننو ځننا  بننند وسناتل کنن ي چنني پننه کرونننا 

وررو  ا ته کېدل ېند یقی ني بابنت شنوي  تنر څنو پنه 

عممي ډول  ښتی ې پای ه ولیدل کن ي. ننو پنه دچ  نا ر 

 داديننه لیکنننه  امنننو تننه شننوچ دن چنني لننه یننوچ  ننوا د

 نننر و ننننه منننوږ ولنننه نو  نننه  طرډول  تنننکو پنننه وجنننه ر 

لوېږي او له بمي  وا سپېامی دینل ننوب بند  ننه کن ي. 

دلتننه پننه لنننهن توګننه دا څننو  تننکي څېنن و  لننه  طرونننو 

او ناجوړتیننننناوو   نننننه ځنننننار سننننناتل او و اینننننه  نننننول پنننننه 

اسنننیب  نننر څنننه حکنننک لنننري؟ د ناجوړتینننا او د م  ننني پنننه 

اړن اسننننیب د ننننا تکي تننننه اعتبننننا  و  ننننوي؟  یننننا نننننا و ي 

 ننننننننننه نق ېننننننننننږي؟ پننننننننننه پننننننننننا   ننننننننننر پننننننننننه لنننننننننننهن توګننننننننننه یولننننننننننه ب

نننننننننننل  ینننننننننننا دابینننننننننننانېږي چننننننننننني
 
َو 

َ
پرهللا ځنننننننننننار سنننننننننننپا ل ینننننننننننا ت

 ؟سرن په ټکر ر ديار سات ي مسأله دځتقدیر داو 

ژونند د هللا پنای سن ک  ۱

  ننننه د ګ نننني هغننننه نعمننننت د  چنننني انسننننار تننننه ېنننند لننننه 

ا بست ي حق و کن   د   نو  د هناکو  ولنو حنق ېند 

و کننننن  ا ب کنننننر د ژونننننند پنننننه سننننناتنه ېننننند مک ننننن  ننننننه د  

کننن   د . انسنننار د  پنننل منننال پنننه هک نننه دا حنننق لنننري 

چنني  ننا تننه ېنند و  دنن يا  ننو د  پننل ژوننند پننه هک ننه دا 

 حق نه لري چي  ا ته ېد و  د ي او و ته وواېر  

مننا ووژنننها مننا  پننل ژوننند د  ب ښننمی د . دا حننق هننک 

 نه لري چي  پل په    ځنار وژننه وکن ي  هللا  عنا ی

ْک َ ِحيًماورمي   
ُ
اَر ِبك

َ
َه ك

َّ
ْک ِإرَّ ال 

ُ
ُفَسك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ْقُت 

َ
 ت

َ
 .َو 

 (92)الپساء   

 پل ځانونه مه وژنئ  بد شنکه هللا پنای پنر   ترجمه

 تاسو   حک  وونکی د . 

ِة   دا  ن ه واېر
َ
ك

ُ
ْه  ى التَّ

َ
ْک ِإ 

ُ
ْيِديك

َ
وا ِبأ قُ

ْ
 
ُ
 ت

َ
 . (521البقرة  ).َو 

نو ځانونننننننه هیکننننننت تننننننه مننننننه   پننننننه  پ ننننننو  سننننننو ترجمههههههه

دلتننه بننه کېنندا  کننن م د ځینننو م  ننرو پننه  هنننل  ا ننو .

 نننننننر دا  تنننننننکن وګرلننننننني چننننننني د  ینننننننت مط ننننننن   نننننننو ج ننننننناد 

پرېښننوولو او دښننمل تننه لننه  سننی مېدو   ننه منننو دنا 

پنننه مننننو  نننر لنننه  ینننا احتمنننا ي  طرننننو  ننننو لنننه ځنننار وژننننر

ديننه  یتننه اسننتد ل سننک نننه د . د دچ  تننکي جننوا  

 نننر   دينننه دعنننون ښنننه  دا د  چننني پنننه همننندچ صنننو  

بابتوي  ځکه ه ته  و ېد مط   دا کېږي چي ج ناد 

پرېښنننوول او د دښنننمل پنننه وړانننندي  سننن يمېدل داسننن ي 

بنند  ننا  د  لکننه پننه  پننل    چنني ځننار وژنننئ.  ع نني د 

ُه ِبنننِه جنننوړېږي  نننبَّ
َ

  ننن ېه پنننه صنننو    نننر ځنننار وژل ُم 

ه( اړ  پنننننه حکننننک ي ننننبَّ
َ

وي   یښنننننتمچنننني تنننننر هغننننه بنننننل )ُم 

 وي.  ځکه دا اړ  اصل

 نر  ۶املائندة   ر ر کررک پنه سنو ة د ددچ   ه عیون

ینننادن کنننن چ دن چنننني کنننه نا ويننننه واسننننت د هننننک دا  تنننکن 

اوداسه او يسل پر ځا  تنیمک وکن ي.اود  او يسنل 

دواړن په  ر ر بابت شوي  نر  دي.  نو د و نااد او 

پرهېننننن  پنننننه  نننننا ر ېننننند  پ نننننه  نننننر ر کنننننررک د پرېښنننننوولو 

ه نننه تننه اړتیننا پیننندا حکننک  ننوي. نننو دا  تنننکن ښنن ي چنني پر 

  کېږي  ر ر کررک د پره ه مسأله تأیید ک چ دن.

۲

  
اسننیب د پننویي دیننل د ا د حکننک او پرېکنن ي لپننا ن ېنند 

پوهنننه شننرې کننن چ دن. د نننه پوهېنندي پنننه صننو    نننر 

بنننننننننه د اړونننننننننندي  هننننننننن ې مت   نننننننننبنو او پوهنننننننننانو تنننننننننه 

وا ه کېږي  په دچ اړن  نر ر کنررک واېنر  مراجع
ُ
ل
َ
اْسنأ

َ
 

ُموَر. 
َ
ْع 

َ
  

َ
ْنُتْک  

ُ
ِر ِإْر ك

ْ
ك ِ

 
ْهَل الذ

َ
 (.   7)الان یاء  أ

 پوښتنه وک  .  له پوهانو ا پوهېد كه نه ترجمه

 دهمننننندچ  ر ننننننر  نننننانور پر پسننننن  داسنننننیب ژو  وهنننننانو

) ق ننناء کرامو(پنننه هنننرن څان نننه  نننر د هم ننني څننننانار د 

پ نو ل  د ک ګڼمی د . د مثال پنه ډول پوهانو ندر معتت

شنننوي منننال د عیننن  مع ومولنننو پنننه بحنننث  نننر ېننند و مننني  

نننُه َبَ نننر  ِ ننني 
َ
نننى َمنننْل ل

َ
ْيَء إ 

َ
ِ کننن 

نننل 
ُ
نننِة ك

َ
نننى َمْعِر 

َ
َمنننا َيْرِجنننُو إ  َوِإنَّ

ْولنه 
َ
ْصنُل ِ ينِه  

َ ْ
ِقيَمنِة َوص

ْ
نِة ال

َ
َما ِ ني َمْعِر 

َ
َباِ  ك

ْ
ِلَك ال

َ
 

 ِ
 
ْهنننننننَل النننننننذ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اْسنننننننأ

َ
ى َ 

َ
َعنننننننا 

َ
ُمنننننننوَر .  

َ
ْع 

َ
  

َ
ْننننننننُتْک  

ُ
ِر إْر ك

ْ
ك

 (551/  51)امل سوې ل سر س ي  
  د هنر کن ي پنه پېنندننه  نر بنه یننواري ترجمهه

هغننننه  ننننا تننننه مراجعننننه کېننننږي چنننني پننننه همغننننه 

څان نننه  ننننر پوهننننه او مع ومننننا  لننننري  لکننننه د 

 یمنننت پېنننننندنر پننننه هک ننننه چنننني همداسنننن ي دن. 

پنننه دچ  ننننر دلیننننل دا د  چننني هللا پننننای واېننننر  

 سننننننننت لننننننننه پوهننننننننانو پوښننننننننتنه کننننننننه نننننننننه پوهېد

پو تنه بینار ښن ي چني د )اهنل النِذکر(  وکن  .

مط   دا چي پنه  امننو تنه شنوچ  هنیه  ند 

مع ومننا  ولننريا کننه هغننه دی نني وي کننه ي ننک 

کتنننننننا  د  حنفنننننننر عیمنننننننه كاسنننننننانردی ننننننني وي  

البینننوع  ینننا  شنننرې پنننه بحنننث  نننر پنننه همننندچ 

 ینننننننت تنننننننر اسنننننننتد ل و وسنننننننته د حیوانننننننناتو د 

اړوننننننندو  نننننا و  ننننننر د عیبوننننننو پننننننه پېنندننننننه او 

 
 

 لیکوال : استاد محسن حنیف
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 (  972/  1  بداکو ال ناکو)حیواناتو ډاکټک اهل الذکر ب می د . 

یو مخ و وسته بیا په همدچ  یت دلیل نبسن ي و سسن د  

رِ واېننر  
ْ
ك ِ

 
ْهننُل الننذ

َ
َِجنناُل أ

ْيننِه الر 
َ
ِ ننُو َع 

َّ
 َيط

َ
َسنناُء ِ يَمننا   ِ

 
. َوالپ

 ع ننني پننننه  ومننننو  نننا و  ننننر چنننني نا رننننه مع ومننننا  نننننه کنننن ي 

 ا ه تنننننه ښنننننکي اهنننننل النننننِذکر دي. منننننثی پنننننه تر سنننننه  نننننو  

و دي  ا و  ر د  ابمې او ښځینه ډاکټکي  تکن اعتبنا  

 لري. اسیب د بند دلی نه حکنک اجنارن ننه  نوي  واېنر  
َ

َو 

ک  
ْ
َك ِبِه ِع 

َ
ْيَه ل

َ
 َما ل

ُ
 

ْ
ق

َ
 (13الاسراء  ). ت

  رچ. نچ ه هغه ک ي پس د مه ځه چي ع ک پر پ ترجمه

سننن د ځنننه او منننه هنننک حکنننک  ع ننني بننند دلی نننه منننه پنننه کننن د پ

پنننه کتنننو دا  تنننکن تنننه   ر ننننر احکنننامو  دينننهو  انننندي  نننون. 

بېخنني واهننهه دن چنني پننه  کنني  ننا و  ننر یننواري ډاکټکانننو 

منننل ېنند  رمننر دي  و تننه مراجعننه کېننږي او د هغننو پرېکنن  

لننه د  طعني د ئ ننو پننر بپسنن   ر ېنندچني پننه  پ ننو  نا و  نن

 په اتفاقي ډول عاب وله ته اعیر ک ي وي.  

آ۳

پنننه  نننن   ننننر  ننننو دا منننننل شننننوچ  تننننکن دن چنننني یننننو شننننمېر 

 سننننننننننننر ېرنسننننننننننننا ي ننننننننننننناجوړ  شننننننننننننته. پننننننننننننر  کنننننننننننني  واعنننننننننننندو 

شننننوچ چننني پننننه دا  تنننکن بابتنننه  هننننک پنننه سننننپت  نننرملسو هيلع هللا ىلص پېغمتنننکد

 ګنهور  لنهسا ي ناجوړ  ا ته   ن  ېند لنه ننو و سنرن 

عل عمرو ل ال ر دعل أبيه  ال  منو ک ي دي    ه

 ملسو هيلع هللا ىلصي   جنننل ممنننذوب  أ سننل إلينننه النکنننيكننار  ننني و نندبق

  (9915  صهيح مس ک با  اجتنا  املمذوب ونحون)إنا دبايعناك  ا جو.

  عمننننرو ل شننننررد لننننه  پننننل پننننی  )شننننررد(   ننننه ترجمههههه

 وایت  وي چي د بقی   بیمې   ه په  ايمي و د  ر 

وو.  شن   یو پمل )د جذاب یا  وي په نا و ۍ ا ته(

سننتا بیعنننت  بنننول   اپېغننناب و  ولېننږ  چننني منننملسو هيلع هللا ىلص پېغمتننک 

کن . تنه ب کتنه وګرځنه. بیعنت پنه اصنل  نر ینو دون اړ  نهن 

سیاسنننن ي تنننن ور د  چنننني د دواړو  ننننواوو پننننه حهننننو   ننننر 

ترسننننرن کېنننند  او د نا رنننننه سننننرن چنننني بیعننننت کېنننند     

پننه     ننر و  نناون لکننه سننو ة ملسو هيلع هللا ىلص بننه انند هننک د پېغمتننک 

چنننننننني اشننننننننا ن و تننننننننه شننننننننوچ دن.  ننننننننو ینننننننناد كننننننننر  51  الفننننننننتح

و ۍ پنننننه وجنننننه لنننننه دينننننه حکمنننننه شننننن   د جنننننذاب د ننننننا  

نننننننِه  اسنننننننتیناء شنننننننو  د  
َّ
ِ نننننننرَّ ِمنننننننَل »و مننننننني   ملسو هيلع هللا ىلصَ ُسنننننننوُل ال 

َسِد 
َ
ِفر  ِمَل ص

َ
َما ت

َ
وِب ك

ُ
ْمذ

َ ْ
  (1717)صهيح الب ا ي  «. امل

نننننه اتقننننال د لننننت  ننننوي. و  پسنننن د ېنننند هغننننه حنننندیث نقننننل 

)صنننننننهيح کننننننن   چننننننني د منننننننر  پنننننننر انتقنننننننال د لنننننننت  نننننننوي. 

البتنه ب نا ي پننه  (و نو ن 1775 – 1771  حندیث الب نا ي 

 . د صننهیح مسنن ک الفننا  تننر لنننهو الفنناقو نقننل کنن   د

 دچ مف نننل ديا واېنننر  
َ
ُبنننو ُهَرْ نننَرة

َ
ننناَر أ

َ
  ك

َ
َمة

َ
ُبنننو َسننن 

َ
ننناَل أ

َ
 

ْاِهَمننننننا َعننننننْل َ ُسننننننوِل هللِا 
َ
ت
ْ
ُاُهَما ِك  ِ

ُبننننننو ملسو هيلع هللا ىلصُيَحنننننند 
َ
 أ

َ
ننننننکَّ َصننننننَمت

ُ
ا ب

ْوِلننننِه 
َ
ِلننننَك َعننننْل  

َ
 َدْعننننَد  

َ
 َعننننْدَو  »ُهَرْ ننننَرة

َ
ْر «  

َ
ننننى أ

َ
نننناَب َعم

َ
 

َ
َوأ

نننن»
َ
 ُيننننوِ ُد ُمْمننننِر   َعم

َ
  َ

 ْبننننُل « ى ُمِصنننن  
ُ

َهنننناِ  
ْ
نننناَل اُ

َ
ق

َ
نننناَل   

َ
 

ْسَمُعَكا َيا 
َ
ْنُت أ

ُ
ْد ك

َ
   

َ
ِبر ُهَرْ َرة

َ
ِ أ

َباَ  َوُهَو اْبُل َعک 
ُ
ِبر  

َ
أ

نننننْد 
َ
ننننَرا  

َ
ا   

ً
َهننننِديِث َحنننننِديث

ْ
ا اُ

َ
َنا َمننننَو َهنننننذ

ُ
ب ِ
َحننننند 

ُ
 ت

َ
َبننننا ُهَرْ ننننَرة

َ
أ

نننننننننناَل َ ُسننننننننننوُل هللِا 
َ
ننننننننننوُل   

ُ
ق

َ
 ت

َ
ْنننننننننننت

ُ
تَّ َعْنننننننننننُها ك

َ
   »ملسو هيلع هللا ىلصَسننننننننننك

َ
 

ناَل  « ْدَو  عَ 
َ
ِلَكا َو 

َ
  

َ
ْر َيْعِرف

َ
 أ

َ
ُبو ُهَرْ َرة

َ
َبى أ

َ
أ
َ
 ُينوِ ُد » 

َ
 

 َ
ننننننننى ُمِصنننننننن  

َ
َمننننننننا َ « ُمْمننننننننِر   َعم

َ
ننننننننم  انُ   ِلننننننننَك َح َّ

َ
 ِ نننننننني  

ُ
َهنننننننناِ  

ْ
اُ

َهنننننناِ ِ   
ْ
نننننناَل ِل 

َ
ق

َ
ِةا   َهَ ِ ننننننيَّ

ْ
َل ِباُ

َ
ننننننَر 

َ
  

َ
ُبننننننو ُهَرْ ننننننَرة

َ
ِهننننننَ  أ

َ
ي

نناَل 
َ
ا  

َ
نناَل   

َ
ننُت؟  

ْ
 
ُ
ا  

َ
ننْدِ ي َمننا 

َ
ت
َ
َبْيننُت أ

َ
ننُت أ

ْ
 
ُ
   

َ
ُبننو ُهَرْ ننَرة

َ
أ

َناا 
ُ
ب ِ
ا ُيَحند 

َ
ُبنو ُهَرْ نَرة

َ
ناَر أ

َ
نْد ك

َ
ق

َ
َعْمنِري ل

َ
    َول

َ
َمة

َ
ُبو َسن 

َ
اَل أ

َ
 

رَّ َ ُسننوَل هللِا 
َ
نناَل   ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
 َعننْدَو  » 

َ
ُبننو «  

َ
َي أ سنن ِ

َ
ن
َ
ْدِ ي أ

َ
 أ

َ
ننی

َ
  

َحُد 
َ
َسَخ أ

َ
ْو ن

َ
ا أ

َ
َر؟ُهَرْ َرة

َ
 

ْ
ْ ِر ْلا

َ
ْول

َ
ق

ْ
 (9995 )صهيح مس ک  ال

  ابوسننن مه واېنننر  ابنننوهرررن دينننه دواړن حدیثونننننه ترجمهههه

  نننه نق نننولا و وسنننته بینننا ابنننوهرررن  ملسو هيلع هللا ىلصلنننه  سنننول هللا 

له هغه حدیث يمی ) وپ(شوچي واېر نا و ي هيڅ ننه 

انتقنننننننالېږي. او پنننننننر دچ حننننننندیث ټبنننننننن  شنننننننو چننننننني واېنننننننر  د 

نا ويننننه څننننا ورو څښنننن ر دي هیاک ننننه پننننر جننننوړو څننننا ورو 

  واېنننر  بینننا د ابنننوهرررن د والا  پنننل څنننا وي ننننه  او ننني. د

بنا  و تننه وورنل  اچ ابننوهرررن  
ُ
تنرن رو  حنا   بننل ابنر  

منننوږ سنننتا   نننه او ېننندل چننني تنننا د دينننه حننندیث ترڅنننن  

بننل حنندیث هننک  ا تننه بیننانو  چنني او  ېنند نننه بیننانوچ. تننا 

ورمنننني  نننننا و ي هننننیڅ نننننه انتقننننالېږي.  ملسو هيلع هللا ىلصورننننل  چنننني پېغمتننننک 

ورنننننل  د  ننننو ابنننننوهرررن ېنننند لنننننه پېنننننندلو انکنننننا  وکنننن  او وېننننند 

نا ويننننه څننننا ورو څښنننن ر دي هیاک ننننه پننننر جننننوړو څننننا ورو 

والا  پننننننننننل څنننننننننننا وي ننننننننننننه  او ننننننننننني. ننننننننننننو حنننننننننننا   پنننننننننننه دچ اړن 

منا  ه و سرن وک ن  ر تر دچ چي ابوهرررن پنه يوسنه 

شننوا پننه ح ژنن ي ژ ننه ېنند داسنن ي څننه وورننل چنني نننه   مننول 

کېنندل. بیننا ېنند حننا   تننه وورننل  تننه پننوهېږي مننا څننه د تننه 

رررن و تننننننه واېننننننر  مننننننا د تننننننه وورننننننل؟ هغننننننه ورننننننل  نننننننه. ابننننننوه

وورنننننننننل  ننننننننننه ېننننننننند مننننننننننک. ابوسننننننننن مه واېنننننننننر   سنننننننننک دي چننننننننني 

ورمني  ننا و ي ملسو هيلع هللا ىلص ابوهرررن موږ تنه دا بینانول چني پېغمتنک 

هننننننننننیڅ نننننننننننه انتقننننننننننالېږي. نننننننننننو او  رن نننننننننننه پننننننننننوهېږب چنننننننننني د 

ابوهرررن هېر شو  د  او که په ديو دوو حدیثونو  نر 

ابوهرررن  ض ي هللا عننه  یون هغه بل مپسو  ک   د ؟

ديه ډول هېرن نس ت  نول لنه هغنه حندیث سنرن ننه  ته

  ه  وایت  نوي واېنر  ملسو هيلع هللا ىلصل ېږي چي د  ېد له پېغمتک

تننننننننه مننننننننر وورننننننننل  اچ د هللا پېغمتننننننننکن  رن سننننننننتا  ملسو هيلع هللا ىلصپېغمتننننننننک

 ا  ملسو هيلع هللا ىلص  ننه ډېننر حدیثونننه او ب  ا  ننه هېرېننږي. پېغمتننک
تننه ورننل   پننل پدننو ) نناد  ( دي ويننوړون. نننو مننا هننک  پننل 

اړو  سننننننننونه لپننننننننه  نننننننناد  ويننننننننوړ ا بیننننننننا ېنننننننند پننننننننه  پ ننننننننو دو 

و وا ول. و وسته ېد وورنل  پدنو دي يوننه کن ن. منا هنک 

پدننو  ا يونننه کنن . لننه هغننه و وسننته مننر هننیڅ کنن م نننه د  

  لننننه پمننننل ) پننننه جننننذاب نننننا و ۍ ا تننننه( ترجمههههه

ش  ننه داسنن ي  ښننته لکننه د رمننري   ننه چنني 

 ښننن ې. دينننه د ئنننل واهننن  دي چننني انسنننار بنننه 

سنننننه لنننننه سنننننا ي ناجوړتیننننناوو   نننننه تنننننر  پ نننننه و 

ځنننار سنننا ر او پنننه دچ شننننراعت هنننک امنننر کنننن   

 نوب  د  او  عقل هک ديه حکنک و تنه  نوي. 

حندیث چنني ځی نني   نن  ېنند دچ تننه اړکنن ي دي 

چي مر  یو له ب ه ننه انتقنالېږيا د هغنه پنه 

اړن پنننننه صنننننهیح الب نننننا ي او مسننننن ک  نننننر  ايمننننني 

دي چنني  پ ننه ابننوهرررن انکننا  و   ننه کنن   او 

د تبناا  کن   د  چني منا دينه حندیث پر دچ ې

نننننننننه د  بیننننننننار کنننننننن  . امنننننننناب ب ننننننننا ي لننننننننوم   د 

« 
َ
حننندیث نقنننل کننن ي چننني د منننر  پنننر « َعنننْدَو   

 (111)صهیح الب ا ي با  حفظ الع ک  هېر ک  . 

د حنننندیثو اصننننول دا  تننننکن  ننننوي چنننني   ننننه  اوي لننننه 

 پننننننل  وایتننننننه پننننننه  طعنننننني ډول انکننننننا  وکنننننن يا هغننننننه 

َوِإْر  ننننننو وړ نننننننه د .  وایننننننت ېنننننند مننننننردود د  او د من

ِبننننننننننَل ِ نننننننننني 
ُ
   

ً
َمننننننننننا 

َ
ْو اْحت

َ
ا أ ننننننننننِه َجْ ًمننننننننننا  ُ دَّ َجَهننننننننننَد َمْرِو  

 . ِ
َصننننن  

َ ْ
   ( ن بنننننة الفكنننننر  ننننني م نننننط   أهنننننل صبنننننر )ص

  کننه  اوي لنننه  پنننل  وایتنننه پنننه  طعننني ډول ترجمهههه

انکنننا  وکننن ا هغننننه  واینننت منننردود د  او کننننه ېننند پننننه 

احتمننننننا ي ډول انکننننننا  وکنننننن ا هغننننننه  وایننننننت ېنننننند منننننننل 

 ږي د صهیح  ول پر بنا. کې

دچ تننه پننه کتننو چنني لننه ديننه حدیثننه  پ ننه  اوي پننه 

  کنه انکنا  کنن    ر تنر دچ چنني يوسنه شننو  د ا 

باینننند لننننه صننننهته ووري.  ننننو پننننه دچ  ننننا ر چنننني لننننه 

 بمي   ي هک نقل شو  د .

نننو دهننعی  ګڼ نننو پرځننا  ېنند عاملنننانو پننه منن ر  نننر  

 تأورل ک   د   ابل  تببه واېر  
ُ
ِلَك  

َ
 َوِمْل  

ُ
ْعَرف

ْو 
َ
ا أ نُرون 

ْ
ُجنَل َمك َيَنناُل الرَّ

َ
اُ ا   ِو الندَّ

َ
ِبا أ ْْ ن  ِبال  

ُ
ة
َ
ْرأ

َ ْ
امل

ا
َ
َ ننننننننننننننننذ

َ
ِمَ ا    ْْ نننننننننننننننن

ُ
ِ ي ِد 

ْ
ْعننننننننننننننننَدت

َ
َيُقننننننننننننننننوُل   أ

َ
ا  

 
 َجاِئَحننننننننننننننننة

نننننننننننننِه 
َّ
ننننننننننننناَل ِ يننننننننننننِه َ ُسنننننننننننننوُل ال 

َ
ننننننننننننِذي  

َّ
َعْدَو اال

ْ
  ملسو هيلع هللا ىلص ُهَوال

َعْدَو  
َ

 (532   بل  تببة تأو ل م ت   اُهديث)   
عنننننادتونو   نننننه دا هنننننک د  چننننني   لنننننه دينننننو ترجمهههههه

ښننننننننځه یننننننننا  نننننننننو  سننننننننپېرن یننننننننا کنننننننننرکمل و  ننننننننل کننننننننن يا 

بیادښنننننننننننکي مېننننننننننن ن یاد و اوسنننننننننننېدونکی لنننننننننننه  نننننننننننومر 

نا وښنننننه حنننننناد د سننننننرن منننننخ کنننننن يا د  واېننننننر  د نننننني 

ښنننکي  پنننل سنننپېرن وا نننی او بننندب  ي ماتنننه  اانتقنننال 

ېنننند ملسو هيلع هللا ىلص کننن ن. نوداهغنننه انتقننننال د  چننني  سنننول هللا 

 په هک ه ورمي چي هیڅ انتقالېدل ن ته.

ه ديننه حنندییپون ورمنني  چنني د حنندیث مط نن  د دلتنن

هغنننننننننو  را ننننننننني کر نننننننننو  دول دي چننننننننني واېنننننننننر  ښننننننننننځه 

بدب ته ون چي وادن مر و سنرن وکن نا بندب  ي ېند 

ما ته  ا انتقال شون.  ښتیا هنک د وهيني کر نر او 

 » بنندب ته هننیڅ انتقننال ن ننته. د
َ
عطنن  پنننر « ِ َ ننکة

عطنننن  تفسنننن ک د . دورمننننه   مننننه د او نننني « َعنننندَو  »

 فس ک  وي.   وهاحت او ت

دا  ن نننه هغنننه حننندیث هنننک ننننه د  بابنننت چننني واېنننر  

پنننه جنننذاب ا تنننه  نځنننو  شننن   ولیننندا ملسو هيلع هللا ىلص پېغمتنننک 

د هغه    ېد د  پل    سرن  اس د ته دا ل 

تو نننننل کننننن  او وېننننند ورنننننل   نننننو نا پنننننر هللا اعتمننننناد او 

 1291د . )سنننننننننننننحر ابنننننننننننننر داود  حننننننننننننندیث شنننننننننننننمېرن  

د ديننننننننننننه ( 1159وابننننننننننننل ماجننننننننننننه  5257 ال کمننننننننننننذي و 

 » اوي د حننندیث ینننو 
َ
ة

َ
َهنننال

َ
نننُل ْبنننُل   پنننه نامنننه « ُمَفهَّ

 3217ابننننل پهننننر پننننه تقررنننن   هننننذی  حننننا ظ  د ا

د  او  وایت ېد هنک  ینمتک ترجمه  ر هعی  ب م

لنننننه هغنننننو بقنننننه  وایننننناتو او م ننننناهداتو م نننننال  د  

 د حننندیثننننو داسننن ي  واينننت چننني منننخ  نننر تېنننر شنننول. 

ر 
َ
په م ر  نر هعي  د . پوهانو په اصطیح ُمنک

شنننننننته. د حننننننندیثو اصنننننننول واېنننننننر  ېننننننند هنننننننک سنننننننتون ي 

 نننننننننني  منننننننننل دور الندنننننننننر عنننننننننرف اُهنننننننننديث املوهننننننننننوع ي
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أو  ر نننة  نني املننروي  مثنننل  -د...  إسنننادن بننأمو   م هننا 

أو  م الفنننننا ل هنننننهكنننننور اُهنننننديث  كينننننك ال فنننننظا أو 

 (559تيس ک م ط   اُهديث ) م الفا ل ر ح القر ر.

چننننني  دنینننننون دا هنننننک  د جعمننننني حننننندیث لنننننه نښنننننويع ننننني 

وا عیتونو یا  ر ر کررک سرن ېد له محسوسو  م ر 

 په ټکر  ر وي. 

۴

امننناب ب نننا ي  حمنننه هللا  عنننا ی د  پنننل کتنننا  صنننهیح 

ُر ِ نننننننننني کتننننننننننا  الطنننننننننن  » الب ننننننننننا ي پننننننننننه 
َ
ك

ْ
َبنننننننننناُ  َمننننننننننا ُيننننننننننذ

نناُعوِر 
َّ
نننِه  نند داسنن ي حنندیث نق ننوي  «  الط

َّ
َعننْل َعْبننِد ال 

رَّ ُعَمننننَر ْبننننَل اُ
َ
نننناَ   أ ننننُه َعْنننننُها ْبننننِل َعبَّ

َّ
َي ال  نننناِ  َ ضنننن ِ

َّ
ط

َ
 

َمنننننَراُء 
ُ
ِقَينننننُه أ

َ
 ل

َ
ننننناَر ِدَسنننننْرغ

َ
ا ك

َ
نننننم ِإ  ِبا َح َّ

ْ
نننننأ

َّ
نننننى ال 

َ
نننننَرَل ِإ 

َ
 

َتُکوُن 
ْ
 

َ
نننأ

َ
ْصنننَهاُبُها  

َ
اِح َوأ  ْبنننُل اَُهنننرَّ

َ
ُبوُعَبْينننَدة

َ
ْجَنننناِدا أ

َ
ص

نننناَ    نننناَل اْبننننُل َعبَّ
َ
ِب.  

ْ
ننننأ

َّ
ْ ِ  ال 

َ
ننننَو ِبننننأ

َ
ننننْد َو 

َ
رَّ الَوَ ننناَء  

َ
أ

ننننننناَل عُ 
َ
ق

َ
نننننننَدَعاُهْک  

َ
ِلننننننن َرا   وَّ

َ
َ ننننننناِجِر َل ص

ُ
َمنننننننُر  اْدُع ِ ننننننني امل

ِبا 
ْ
نننأ نننَو ِبال َّ

َ
نننْد َو 

َ
رَّ الَوَ ننناَء  

َ
َتنننَکُهْک أ

ْ
 

َ
ننناَ ُهْکا َوأ

َ
 

َ
اْست

َ
 

نَر  
َ
 ن

َ
ْمنَرا َو 

َ
َرْجَت ِِل

َ
ْد  

َ
اَل َدْعُهُ ْک   

َ
ق

َ
ُفواا  

َ
َت 

ْ
ا 

َ
 

ننننناَل َدْعُهنننننُ ْک  َمَعنننننَك َبقِ 
َ
ْرِجنننننَو َعْننننننُها َو 

َ
ْر ت

َ
ننننناِ  أ  النَّ

ُ
نننننة يَّ

نننِه 
َّ
ْصنننَهاُ  َ ُسنننوِل ال 

َ
نننى  ملسو هيلع هللا ىلصَوأ

َ
ْقنننِدَمُ ْک َعم

ُ
ْر ت

َ
نننَر  أ

َ
 ن

َ
َو 

نناَل  اْدُعننوا ِ نني 
َ
ننکَّ  

ُ
ننيا ب ِ

ِفُعننوا َع  
َ
نناَل  اْ ت

َ
ق

َ
ا الَوَ نناِءا  

َ
َهننذ

وا َسننننننِ يَل 
ُ
 

َ
َسنننننن 

َ
نننننناَ ُهْکا  

َ
 

َ
اْست

َ
ننننننَدَعْوُ ُهْک  

َ
َ نننننناَ ا  

ْ
ن
َ
ص

 
َ
ِتی

ْ
نننننننا 

َ
ُفنننننننوا ك

َ
َت 

ْ
َ ننننننناِجِر َلا َوا 

ُ
ِفُعنننننننوا امل

َ
ننننننناَل  اْ ت

َ
ق

َ
ِ ِ ْکا  

ِة 
َ
ننَي 

ْ
نناَر َهننا ُهَنننا ِمننْل َم 

َ
نناَل  اْدُع ِ نني َمننْل ك

َ
ننکَّ  

ُ
ننيا ب ِ

َع  

 
ْ

َتِ ننن 
ْ
نننْک َي 

َ
 
َ
ننَدَعْوُ ُهْکا  

َ
ننَرْېَ  ِمنننْل ُمَ نناِجَرِة الَفنننْتِحا  

ُ
 

ننننناِ   ْرِجنننننَو ِبالنَّ
َ
ْر ت

َ
نننننَر  أ

َ
وا  ن

ُ
ننننال

َ
ق

َ
ِرا  

َ
ْينننننِه َ ُجنننننی

َ
ِمننننْ ُهْک َع 

ْقِدَمُ ْک 
ُ
 ت

َ
ناِ    َو  َنناَد  ُعَمنُر ِ ني النَّ

َ
ا الَوَ ناِءا  

َ
نى َهنذ

َ
َعم

 
َ
ُبوُعَبْينَدة

َ
ناَل أ

َ
ْيِه.  

َ
ْصِبُحوا َع 

َ
أ
َ
ْ َر  

َ
ى ق

َ
ح  َعم ِ

ر ُمَ ب  ِ
 
ِإن

نننننْو 
َ
ننننناَل ُعَمنننننُر  ل

َ
ق

َ
نننننِه؟  

َّ
نننننَدِ  ال 

َ
ِ نننننَراً ا ِمنننننْل  

َ
اِح  أ ْبنننننُل اَُهنننننرَّ

ِفنر  ِمن
َ
َعنْک ن

َ
؟ ن

َ
َبنا ُعَبْينَدة

َ
َ ا َينا أ

َ
ال

َ
ْ ُکَك  

َ
نى ي

َ
نِه ِإ 

َّ
نَدِ  ال 

َ
ْل  

ننننُه 
َ
ننننْت َواِدًيننننا ل

َ
نننَك ِإِبننننل  َهَبط

َ
نننناَر ل

َ
ننننْو ك

َ
ْيننننَت ل

َ
َ أ

َ
ننننِها أ

َّ
نننَدِ  ال 

َ
 

نننْيَه 
َ
ل
َ
ا أ

 
نننَر  َجْدَبننة

ْ
 

ُ
ا َوص

 
ِ ننَبة

َ
اِرا ِإْحنننَداُهَما  

َ
ُعننْدَوت

ننننننِها َوِإْر َ َعْيننننننَت 
َّ
ننننننَدِ  ال 

َ
 َ َعْيَتَهننننننا ِبق

َ
ْ ننننننَبة

َ
ِإْر َ َعْيننننننَت اُ 

 َ َعْيَتَهنن
َ
ْحَمِل اَُهْدَبننة َمنناَء َعْبننُد الننرَّ

َ
نناَل   

َ
ننِه؟  

َّ
ننَدِ  ال 

َ
ا ِبق

ًبنننا ِ ننني َدْعنننِ  َحاَجِتنننِه  -ْبنننُل َعنننْوَف  ِ
ي 
َ
غ ننناَر ُمتَ

َ
ننناَل   -َوك

َ
ق

َ
 

ننننننِه 
َّ
ًمننننناا َسنننننِمْعُت َ ُسنننننوَل ال 

ْ
ا ِع 

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصِإرَّ ِعْننننننِدي ِ ننننني َهنننننذ

نننننوُل   ْينننننِها »َيقُ
َ
نننننَدُموا َع  قْ

َ
 ت

َ
نننننی

َ
   َ ْ

َ
ا َسنننننِمْعُتْک ِبنننننِه ِبنننننأ

َ
ِإ 

 
َ
ُرُجننننوا ِ ننننَراً ا ِمْنننننهُ َوِإ 

ْ
 

َ
 ت

َ
ننننی

َ
َهننننا   َِ ننننُتْک 

ْ
ن
َ
ْ َ  َوأ

َ
ننننَو ِبننننأ

َ
« ا َو 

 
َ

َ َرف
ْ
کَّ ان

ُ
َه ُعَمُر ب

َّ
َحِمَد ال 

َ
اَل   

َ
 .  

 ( 9952وصهيح مس ک   1792  شمېرن )صهيح الب ا ي حديث

  لننننه عبنننند هللا بنننننل عبننننا  ) ضنننن ي هللا ع همنننننا( ترجمههههه

  ه  وایت د  چي د مس مانانو دورک   یفه عمنر 

ل  طنننا   ضننن ي هللا عننننه د شننناب  نننوا تنننه پنننه سنننفر بننن

غ پننه نامننه سننیيي تننه َسننرْ وو ا  ر تننر دچ چنني   ننه د 

و سننېد ا د شنناب سننیيي ندننامر م ننرار  ابوعبینندن 

بنننل َجنننرَّاح او م  ننننري ېننند مننننخ تنننه  اي ننننل دن تنننه ېنننند دا 

 تننک و کننن   چننني د شننناب پنننه سنننیمه  نننر و ننناېر نننناجوړي 

اېننر    ننکن شننوچ دن. ابننل عبننا  )  ضنن م هللا عنننه ( و 

عمننننننر  ) ضنننننن ي هللا عنننننننه( حکننننننک  ا تننننننه وکنننننن  چنننننني اول نننننني 

م ننو ن ېنند  ا ا و  ننل مننر يننواړن. هغننو  و م نناجررل  ا تننه  ا

و   ننه ويوښننت ه. دن و تننه وورنننل  د شنناب پننه سننیمه  نننر 

و ننناېد نننناجوړي   نننکن شنننوچ دنا رمنننوږ د و تننن  پنننه هک نننه 

څننننه ندنننننر  ا ننننو ؟ هغنننننو  ا ننننتیف سنننننرن وکنننن   ځیننننننو ېننننند 

پننننا ن  ا وتمننننی ېنننندا مننننوږ د ب کتننننه وورننننل  تننننه د یننننو م ننننک  ننننا  ل

. ځینننننو نننننو و بینننننا وورننننل  سننننتا سنننننرن ګرځېنننندو ندننننر نننننه لنننننرو 

 .صننهابه ديملسو هيلع هللا ىلص  سننول هللا  د   کننو و وسننته    ننکن او د

منننننننننوږ دا م نننننننننو ن ننننننننننه د  نننننننننوو چننننننننني دو  پنننننننننر د ننننننننني و ننننننننناېر 

ننناجوړ  و و ننې. عمننر  ضنن ي هللا عنننه )چنني لننه ا تی ننه ېنند 

ورننل  هننک کرکننه ون او   پ سننري پرېکنن ي ېنند هننک نننه  ننو ې(

 ا  ننه پو تننه کنن   )لننځ   پ منکنني ا ننتیف مننو  تننکن بنند 
 ا تننه وورنل  ان نا   ا تننه  اوينواړن. مننا  ېند نتیجنې کن ن(. بیننا

هغنننننو  و تنننننه  او  نننننل. دن م نننننو ن و   نننننه ويوښنننننتل. ننننننو 

دو  هننک د م نناجررنو پننه څېننر پننه  پ ننو  ننر ا ننتیف سننرن 

 ا تننننننه  ېننننند وکننننن . دن و تنننننه وورنننننل   ا  نننننه پو تنننننه کننننن  . بینننننا
ا ننو لننه هغننو م ننرانو دلتننه شننته کسننار  اتنننه وورننل  د  ر 

مکد  تح کېندو پنه  نال ېند تنر  نتح منخ  نر د  اويواړن چي 

ههنننر  کننن  ا ننننو دو  منننر  اويوښنننتل. د دن پنننه وړانننندي 

دوو نفرو هک ا نتیف ونکن ا دن تنه ېند وورنل  رمنوږ ندنر 

 ېر ناجوړ و ا يدا د  چي ته     ب کته بورچ او پر د 

رن  و ل  ه   کو  ر اعیر وک  ېد و  نه و ې. نو عمر هک پ
سننن ا   ب کتنننه سنننفر  نننوب. تاسنننو هنننک سننن ا  سنننفر وکننن  . ابنننو 

عبیندن بنل جنراح وورنل   یننا د هللا لنه تقندیرن  ښن ې؟ عمننر 

) ضنننننن ي هللا عنننننننه( وورننننننل  اچ ابوعبینننننندن    ننننننا  چنننننني سننننننتا 

پرته بل  نا دا  تنکن کن چ وا . هنو منوږ د هللا لنه تقندیرن 

وواینننه  کنننه سنننتا اوښنننار د هللا تقننندیر تنننه  ښنننتو. تنننه  ا تنننه 

چ داسننن ي شنننېمې تنننه کښنننته کننن ي چننني دوچ څننننهي ولنننري  ينننو 

 بنننننننادن وي )او نننننننه او واښنننننننه ولنننننننري( او ب نننننننه  ینننننننون څننننننننهن ېننننننند

څننننهن ېننند و نننه وي )ننننه واښنننه لنننري ننننه اوو نننه(ا کنننه  پنننل 

اوښنننار پنننه  بنننادن څننننهن  نننر وڅنننروچ  ینننا دا  نننا  دي د هللا 

پننه تقنندیر نننه د  ترسننرن کنن  ؟ کننه ېنند پننه و ننه څنننهن  نند 

روچ  یننننننا دا  ننننننا  دي د هللا پننننننه تقنننننندیر نننننننه د  ترسننننننرن وڅنننننن

کنن  ؟ د  واانننر  عبننند النننرحمل بنننل عنننوف چننني ځیننننو  نننا و 

پسن د ت مننی ووا دا و ننت  ايمنی وېنند ورننل  رمنا سننرن پننه دچ 

  نننه او ېننند ي چننني ملسو هيلع هللا ىلص هک نننه ع نننک شنننته. منننا د  سنننول هللا 

ورل ېد   چي   ه مو واو ېدل چي پنه  ومنه سنیمه  نر و نا 

ننننندي و لننننځ. چنننني   ننننه پننننه  ومننننه چ دنا مننننه و  اشننننو   ننننکن 

سننیمه  ننر و ننا ولننوېږي پننه داسنن ي حننال  ننر چنني تاسننو ه تننه 

ياسننتا نننو د و ننا   ننه لننه تېښننته  ننا ر  لننه ه ننې سننیيي 

او رړن و    یفه  ض ي هللا  دلته  و و چي وېښ مه ور .

د شننو ا لننه   ي ډېننر ښنننه ت ننمیک نیننو ی چنني بیننا ېننند  عنننه

چننني د پننه تأيينند  نننر حنندیث موننندل شنننو  د  او  ننوب  ننا 

ديننه  ننا  لننه تقنندیر د  ننرا  پننه مع ننم ګڼمننی هغننه تننه ېنند هننک 

ښننننه معقننننول جننننوا  و کنننن  . حاصننننل ېنننند دا د  چنننني هللا 

 عنننننا ی حنننننواد  د هغنننننو  لنننننه ع توننننننو سنننننرن ت  ننننني دي. چننننني 

تاسنننو  نننوب څنننه  نننو ا پنننه تقننندیر  نننر همغنننه دي. کنننه ښنننه 

غننه دي مپینناوړي  ا ونننه ترسننرن  ننو ا پننه تقنندیر  ننر مننو ه

ا پنه تقندیر  نر منو همغننه سنرن  ننو  او کنه نناوړن  ا وننه تر 

. بنننننننننننندن دي  پمنننننننننننني ک نننننننننننننر د تقنننننننننننندیر هیننننننننننننندا ن او دي

ښننکا ندو  وګرځننويا نننه دا چنني تقنندیر د  پ ننو ک نننو 

هینننننننندا ن او ښنننننننکا ندو  وګرځنننننننوي. د تقننننننندیر مسنننننننأله 

 پ ه یو اوږد بحث د ا  و دلته دومرن وایک چي د  

د  دي.   پننه سننمه توګننه  عب ننکول پننه  ننا ألهتقنندیر مسنن

 ننر څنننه هنننک تف ننیل ينننواړيا  نننو او   تقنندیر بحنننث

پنننه تقننندیر د ایمنننار مط ننن  دا  دومنننرن ورنننی  شنننو چننني

د  چننني د هللا  عنننا ی وای تنننر ټولنننو  ننند تونو لنننوړ د ا 

چنني پننه ننن    ننر څننه تننر سننرن کېننږيا د هللا تننر ع ننک او 

 د    ندي ترسرن کېږيا هیڅ داس ي څوی ن نته 

چننني د هللا لنننه  د تنننه َهنننر  نننوب  نننا  ترسنننرن کننن ا  کننن ي. 

څنننوی ښنننه  نننويا کنننه بننند  نننويا پنننه ټولنننو ېننند هللا کنننه 

 عنننا ی تنننر پېدننن ي د م نننه  تنننک ووا کنننه هللا وينننواړيا د 

هننر  ننا د هننر  ننا  پننر م نيننوي  نناد  د . هننیڅ کنن م ېنند 

 د تنننه َهننر ننننه د ا هیاننوی ېننند نننه کننن ي کمننن و    لننه

 نو  . هللا  عنا ی پنه دچ دنینا  ننر هنر  نا تنه د ښننو او 

لپننننننا ن ېنننننند کننننن   د  د هننننننر  نننننا    بننننندو وای او ا تیننننننا  و 

بدلننننه ټنننناکمې دن او د  پننننل شننننراعت پننننه   اعننننه   نننن  

پنننه ښنننو امنننر کننن ي او لنننه بننندو ېننند مننننو کننن يا د ښنننو او 

نننل هنننک  تنننک کننن ي دي.  بننندو پنننه جننن ا ېننند
 
َو 

َ
دا  ن نننه د ت

مط نننننننن  دا د  چنننننننني بننننننننندن دي  پننننننننل و  او وسننننننننائل 

ټنننول پنننه  نننا  وا نننويا لنننه هغنننه و وسنننته دي پنننه هغنننو 

ه بننندن پنن  او  ننا ونو  ننر ځننار هللا تننه وسننپا ي چنني لنن

تننننه هللا ملسو هيلع هللا ىلص تننننر و  ېنننند لننننوړ دي. مننننثی    ننننري پېغمتننننک 

 عننننا ی حکننننک  ننننوي چنننني پننننه  پ ننننو  ننننا و  ننننر لننننوم   د 

م  نننننننننرو سنننننننننرن سنننننننننی م نننننننننو ن وکننننننننن ن. چننننننننني  نننننننننوب ندنننننننننر 

ت ننننور  شننننوا د هغننننه پننننه عممنننني  ولننننو  ننننر م ننننکدد او 

دون رړن مننننننننننننننه پاتننننننننننننننه کېننننننننننننننږن. پننننننننننننننر هللا تو ننننننننننننننل وکنننننننننننننن  . 

ا عَ 
َ
ننِ  

َ
ْمننِر  

َ ْ
نناِوْ ُهْک ِ نني ص

َ
ننِه ِإرَّ َوش

َّ
ننى ال 

َ
ننْل َعم

َّ
َتَوك

َ
َ ْمننَت  

ِ  َر  ِ
 
َتَوك

ُ ْ
َه ُيِح   امل

َّ
 (512  ) ل عمرار .ال 

لننننننننه م  ننننننننرو سننننننننرن دي پننننننننه  ننننننننا و  ننننننننر سننننننننی   ترجمههههههههه

م ننو ن  ننون. چنني   ننه دي عنن ب وکنن ا بیننا نننو ځننار پننر 

چننني هللا تو ننل  نننوونکر   ننن  هللا وسننپا ن  بننند شننکه 

 دلتننننننه دا  تننننننکن  اي ننننننه چنننننني تو ننننننل تننننننر سننننننی   وښنننننوي.

م ننننو چ او اسننننبابو  ننننا ولو و وسننننته د . داسنننن د ننننننه 

دي ورمننني چننني م نننو ن منننه  نننونا لنننه اولنننه سنننرن دنننه د 

تو نننل پننننه نامننننه بننند ندمننننه پننننه  نننا  پیننننل وکنننن ن. 

 تنننکي لننننهی  دا چننني دینننلا عقنننل او انسنننانر د

تمر ه ټول دا حکک  نوي چني څنومرن  نو   

شننننو لنننننه  طرونننننو او نننننناجوړرو پننننه وړانننننندي د 

اسنننننننبابو تنننننننر ځنننننننار پنننننننه سنننننننات ي مک ننننننن  ینننننننو. د 

اسنتعمال و وسنته بنه ننو  پنه هغنو  نا و  نر 

ځننار هللا تننه سننپا و چنني رمننوږ تننر و  پو تننه 

دي. د دچ ترڅن  به د اهللا د کتا  تیو  

او پننه هغنننه بننه عمنننل هننک  نننووا لننه هللا   نننه 

بننننننه مرسننننننته  هننننننک يننننننواړو او د ځننننننار او نننننننو و 

انسننانانو پننه هک ننه بننه هللا  عننا ی تننه را   هننک 

  وو چي ومو سا ر.
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 مترجم: مولوی عنايت اهلل شريفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "31:النحل" تعلمون( ال کنتم إن الذکر أهل فسئلوا) الرحيم الرحمن اهلل بسم

 إلی بإحسان تبعه من و صحبه و آله وعلی عليه صلی اهلل اهلل رسول محمد سيدنا بعده نبی ال من علی والسالم ةوالصال وحده هلل الحمد)

 الدين( يوم

 .شديم مطلع م32/1/7171 تاريخ به افغانستان اسالمی جمهوری سفارت سوی از شده فرستاده درخواست از

 جاانی  زيانهاای  جهاان  کناار  و گوشاه  بيشاتر  در کروناا  آفات  ميدانيد طوريكه:ذيل متن متضمن و م7171 سال 377 شماره با مقيد

 .است هگرديد متأثر جدا شان اجتماعی زندگی و اقتصاد است يافته انتشار درآنها کرونا ويروس که کشورهايی و است برجاگذاشته

 مانند عمومی اماکن بستن خواستار مختصص داکتران دارد، را انتقال قابليت لمس طريق از ويروس اين اينكه از موضوع، جديت به نظر

 اين از که آنگاه تا گرديدند، مساجد در جمعه و جماعت نمازهای دادن توقف خواهان آن بر افزون و شدند اجتماعی و آموزشی نهادهای

 آنهاا  از ای پاره که افغانستان در مساجد نمازان پيش برخی ولی .بگذرانيم سر پشت را سخت مرحله اين و شده حاصل رهايی مصيبت

 را مساجدها  تا است اسالم دشمنان سوی از شائعات جنگ کرونا ويروس که ميدارند اعالم منابر سر بر هستند، نيز شريف ازهر فارغين

 برنامه اين تا يافت حضور جمعی بشكل جدامس در بايد و داد نبايد گوش شايعات به که نمايند می تأکيد و بسازند، گذاران نماز از خالی

 از تعاداد  اين سخنان يا کنند باور را دکتران حرف که است انداخته حيرت در را مردم ها گيری موقف اين !شود ناکام اسالم دشمنان

 عمومی نهادهای و زيربناها و است، بوده افغانستان گير دامن طوالنی های گجن داريد آگاهی که گونه همان را؟ نمازان پيش و خطيبان

 توانايی و است بوده زيانبار آن اقتصادی بدنه بر همه واين دارد ادامه نيز حاال تا جنگ متاسفانه و است، ديده آسيب طريق آن ازما کشور

 .است داده کاهش الزم صحی خدمات رساندن در را حكومتی نهادهای

 .باشايم  داشاته  تمرکاز  ویمعالجاه  از بيشاتر  ویوقاياه  جاناب  باه  و نماوده  رفتاار  بينانه واقع است واداشته مارا جديد قضايای ينروااز

 .داريم را خصوص دراين شريعت حكم توضيح تقاضای شما از ن:شا جان سالمتی و مردم زندگی به آن ارتباط و موضوع اين اهميت بنابر

 می تقديم مصر عربی جمهوری االفتای دار به را خويش فايقه احترامات فرصت اين اغتنام با قاهره در نستانافغا اسالمی جمهوری سفارت

 .دارد

 از ای گوناه  کروناا  .گيرناد  در((COVID-31 "31-کويد" ويروس کرونا وبای با دنيا کشورهای از بسياری اواخر اين در :پاسخ

 از و ميكند پيدا شيوع و شده پخش سرعت با شود، می حيوان و انسان در مريضی سبب که است اپيدميک() واگير های ويروس

 و آميازش  طريق از يا و شود می بيرون بينی و دهن از وسرفه عطسه طريق از که ويروس با آلوده ذرات و تنفسی دستگاه طريق
 می انتقال نكنند، رعايت را آن از یجلوگير برای الزم های توصيه صورتيكه در مصاب، افراد يا اطراف سطوح و اشيا به زدن دست

 در تقريبا لحظه اين به تا مرض اين .نمود مراعات مصاب فرد با گام() 1را متر يک از بيشتر فاصله که است الزم رو، اين از  .نمايد

 نفرشان هزار هشت زا بيش جمله آن از و اند، گرديده مبتال آن به نفر هزار دوصد از بيشتر و نموده پيدا شيوع کشور 361 از بيشتر

 کاه  جايی تا است، گردانيده دوچند را ءابتال حاالت و بخشيده افزايش را مبتال افراد تعداد ويروس پخش و شيوع .اند يافته وفات

 اين که است داده تذکر و است، کرده اعالن عمومی اضطراری وضعيت خوانده جهانی وبای آنرا (WHO)بهداشت جهانی سازمان

 فرد طريق از ميتواند مدت اين در و باشد( داشته عاليمی که اين بدون) بگيرد جا انسان بدن در روز 33 مدت در تواند می ويروس

 شكل به که سطوحی روی در روز 1 مدت به مذکور ويروس که ميرساند طبی پژوهش 77 فشردة .کند سرايت سالم افراد به مبتال



 

    

   

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خفيف عاليم که افرادی طريق از ويروس اين که کند می تاکيد ديگری طبی تحقيق همچنان، .ماند می باقی شوند نمی عفونی ضد پيهم

 .باشد نشده ظاهر هنوز آن جدی عاليم اگر حتی است انتقال قابل نيز است شده ظاهر آنها در آن

 )امراض( بسنده را یورسول  سنت و کتاب که ندنک ادعا و نهادهه ن وقعی جديد قضايای و علمی حقايق به که نيست مجاز مسلمان برای

 آياات  نخستين که است، مزين گردانيده  تكريمدانش  خلعت باراعلم  اهل و نهاده بلند ارجی را آن و است، علم دين اسالم زيرا است؛

 ({3) علقسوره  }خلق( الذی ربک باسم أقرأ)  :دارد يدگارآفر بزرگی به داللت که دهد می فرمان آفرينشی نظام دن وعلمخوان به  نزولم

 هردو )الهی امر مثابه به وحی( و الهی( خَلق مثابه به) ناتئکا جهان که کند واضح و گرداند موکد را وحی و آفرينش نظام یيسو هم تا

 اتمام هستی حقايق و قرآنی های آيه ميان تناقض عدم بر {2-فاألعرا} العالمين( رب اهلل تبارك واألمر الخلق له (أال: معرفتند چشمة

 .ندارد وجود علمی ثوابت و شرعی احكام ميان رويارويی که بيفزايد هنمود حجت

 همه طراز هم سبب ازين است؛ بسته خويش خلق با خداوند که است وثيقه ای آخرين و عالميان برای کالم پروردگار ينآخر کريم قرآن

 و دانش به فراخوانی و داشتن نظر به تشويق از مشحون قرآن کريم آيات و دارد نوايی هم طبيعی علوم همه با و است معرفتی های سقف
 و بدانندبيا بند و  را شرعی مقاصد تا هستند  -سنت و کتاب – دروحی تدبر به مأمور مسلمانان که اينجاست از ،می باشد معرفت کسب

 مسلمان بر مورد اين در هک گيرند، بكارکه حق اولويت دارند وبه مسئلت بشريت می باشند به مقتضای دين  مصالح تحقق جهت در آنرا

 احكام از بخش آن اجرای به و باشد، آگاه اش الرعايه الزم مصالح و واقع از و نموده درك درست را خويش زمان و مسئوليت تا است واجب

 اعدقو به محكوم که فتوايی و ثابت شرعی حكم ميان تفاوت ست کهاينجاد,ساز می متحقق را ريعتش مقاصد  غايتو  که بكوشد فقهی

 تغييار  متفااوت و  اشاخاص  و حااالت  و مكاان  و زماان  تغيار  با فتواء زيرا ،گردد می بيان است مردم الرعايه الزم مصالح و شرعی کلی

 است.پذيرد

 گاهی البته است، اصابت معرض در شخص به ءمبتال شخص از مرض سرايت سبب موجود انتقال  :-کارشناسان تعریف طبق ساری امراض

  .ميماند پنهان گاهی و ميشود ظاهر مريضی عالئم بشكل ابتال های نشانه

 مانند، اند شناخته خويش زمان در که را گونه وبا ساری امراض از آنچه و اند گفته سخن ساری امراض از نيز فقها و مسلمان دانشمندان

 ميگويد :الباز( نزار مكتبة ط،1/7121 "(السنن حقائق عن الكاشف " در طيبی امام .اند برده نام آن وامثال آبله، چيچک گَرگ، جذام،

 است، گرفته فالنی مرض را فالن ميشود، گفته چنانكه نمايد، انتقال ديگری به مصاب شخص از که است مرضی از عبارت ساری امراض{

 امراض وبقيه د(،در چشم) رمد دهان(، گندگی)بخر (،تايفايت تب)حصبة چيچک، گَرگ، جذام، :مانند طبيبان که ای هفتگانه امراضی از

 }.اند نموده ذکر وبائی

درميادان   مشاقت  رفع و ضرر، منع و مصالح، بمنظوررعايت آن، انتشار و پخش و ساری امراض از گيری جلو تنظيم در اسالمی شريعت
 .نشودديگر جوامع برای تهديدی و مردم برای ضرری و نگشته مبدل گير همه وبايی به امراض تا استمسابقه ازهمه گان پيشی جسته 

 هاای  توصايه  باه  وعمل الزم های گيریپيش ساری امراض وپخش وباء انتشار صورت در و نموده، گذاری پايه را قرنطينه اصول ازينرو

 باه  مبتال فرد از" :فرمودند وسلم عليه اهلل صلی اهلل رسول که است روايت عنه اهلل رضی هريرة ابی از .است خوانده واجب را بهداشتی

 چنان مجذوم از" :ميايد هم روايتی ودر است، نموده تخريج خود صحيح در آنرا بخاری "گريزی می شير از که بگريز چنان جذام مرض

 "أمالياه " در بشاران  ابن و "النبوی الطب" در ابونعيم، و ،"جامعه" در را اين وهب ابن ."کنيد می اجتناب ازشير که کنيد اجتناب

 .اند نموده تخريج

 وارد سالم اشتر بر را بيماری به آلوده اشتر " :فرمودند وسلم عليه اهلل صلی پيامبر که است روايت عنه اهلل رضی ةهرير ابی از ،نهمچنا

 .عليه متفق "نسازيد

 بود، جذام به مبتال مردی ثقيف از شده فرستاده هيئت در :گفت که است روايت عنه اهلل رضی پدرش از شريد بن عَمرو از نيز،

 شيخو يححص در مسلم امام "برگرد نموديم بيعت تو با ما" :بگويد برايش تا فرستاد وی نزد را کسی وسلم عليه اهلل صلی پيامبر
 .است نموده تخريج آنرا

 مصاب فرد  -آن با اختالط از يعنی: "گويد می  :(الکبری  التجاریة املکتبة، ط3/318 " (القدير فيض" در المناوی الدين زين امام

 می فرار رفتار تيز درندگان واز شكاری شيران از که کنيد فرار چنان آن واز باشيد برحذر او با شدن نزديک واز يزيدبپره  -جذام به

 . "کنيد
 سااری  مارض  باه  مردم بعضی نزد موجود عادات طبق جذام که" بود سبب بدين زمان آن در جذامی مريض با اختالط از نهی

 همه " :گويد می الحديث( دار ،ط7/312( الموطأ، أسرار کشف فی المهيأ" در فیحن کماخی عالمه که گونه همان بود، معروف

 وارد ياباد  می انتقال مرض آن سبب به ويا است، مضر آنچه هر نفی در حديث واين شود، می شامل آن ضمن در ساری امراض
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 سبب مسلمين با وی اختالط و اشتراك يراز شود؛ می ساقط مريض فرد از جماعت و جمعه نماز که اند آورده علما سبب اين از ".است

 اجتماعات از او نگهداشتن دور پس دارد جواز خانمش و جذام به مصاب فرد ميان جدايی اگر رساند، می ضرر آنها به شده ايشان اذيت

 باه  را سااری  مراضا بيماران تا است واجب مسلمانان پيشوای و امام بر که گويند می علما حتی باشد، می مجاز اولی طريق به مردمی

 .بدارد نگه بدور مرض انتشار و توسعه عدم منظور

 شاخص  از جمعاه  نمااز  اساقاط  سبب عذری، بخاطر وياباشد خورده سهواً چه جمعه، نماز از قبل را پياز و سير خوردن  :احناف مذهب

 مرگبار ساری بيماری اذيت که نيست شيدهپو عاقلی برهيچ .شود می ديگران اذيت موجب جماعت به وی رفتن زيرا اند؛ گردانيده خورنده

 .است دب بوی اذيت از شديدتر

 وليقعد» :وسلم عليه اهلل صلی پيامبر فرمودة :ميگويد العربی( التراث إحياء دار، ط3/338 " (القاری ةعمد" در الحنفی العينی حافظ امام

 شادن  اذيات  :يكی دارد، وجود نيز ديگر دوعلت ضمنا است، جماعت به نرفتن برای عذری چيزها اين همه که دارد صراحت «بيته فی

 علت به نظر با شود، می پنداشته معذور جماعت ترك و مسجد در حضور عدم به اول علت به نظر مالئكه، شدن اذيت :دوم مسلمانان،

 .شود می معذوردانسته باشد تنها که صورتی در مسجد به نيامدن در دوم

 :است افزوده ادامه در و کرده نقل الفكر( دار ط، 667-3/663 " (المختار الدر علی تارخالم رد" کتاب در عابدين ابن عالمه را سخن اين

 روی از يا سهو به آن خوردن خاطر به گردانند مقيد را او است الزم که است اين معنايش شود می دانسته معذور سير خوردن با اينكه"

 ".گااردد محااروم جماعاات از آن خااطر  بااه کااه نشاود  کااری  مرتكاب  ديگاار اينكااه تاا  نمااز،  وقات  نزديااک بااه عاذر، 

 و مرض سرايت از و شده اذيت نه مردم تا است، واجب مردم از شان بودن کناره دارند ساری بيماری کسانيكه :گويند می احناف همچنان
 پيشوايان از شماری" :ميگويد می(اإلسال الكتاب دار ،ط6/18( الرائق البحر" در حنفی نُجيم ابن عالمه شود، جلوگيری ديگران به ضرر

 شهر از بيرون در ساخته، خارج مردم ميان از دارند پيسی يا جذام که را افرادی است واجب وینائب  يا و سلطان بر که اند نموده نقل

 ".نمايد مصرف المال بيت از اند توان نا که آنهايی وبر بسازد، سكونت مكان شان برای

 نخوانند؛ مردم با را جمعه نماز باشند زياد که صورتی در مضر و ساری های بيماری به مبتال افراد که گويند می ها مالكی  :مالکی مذهب

 به بودن مصاب صورت در خانمش و بيمار ميان که حالی در است، مقدم  -جماعت در حضور - مصلحت جلب بر -مرض-ضرر دفع زيرا

 تشارنا مرض و نشوند اذيت مردم که اين برای اند داده فتوا و است، تر اولی مازن در مردم از ساختنش دور شود می آورده جدايی جذام

 .شود ساخته دور بيمار شخص نكند، پيدا

 که صورتی در فرمايد می سحنون :گويد می (العلمیة الكتب دار  .ط/7/222/واإلکليل التاج) در مالكی به ديدگاه قفموا العبدری عالمه

 ماردم  با را جمعه نماز و شوند، جمع آذان بدون شان مكان در تا آنهاست بر و نيست، واجب ايشان بر جمعه نماز باشد زياد شان تعداد

 مردم بر را جمعه روز غسل وسلم عليه اهلل صلی پيامبر است، مضر مردم برای جمعه در شان حضور چون :گويد می يونس ابن .نخوانند

 جاذام  اذيت و نمايد، می اذيت را مردم شان بدن عرق ناخوشايند بوی و آيند می زنما بسوی خويش کار سر از زيرا است؛ ساخته الزم

 و خاانم  ميان دارد جواز همچنان  .است تر اولی شان کردن منع ميشوند جمع بيشتر مردم جمعه نماز در اينكه برای و است، شديدتر
 سخن .است تر اولی جمعه نماز در مردم از شان ساختن دور پس شود، آورده جدايی باشد جذام به مبتال آنها از يكی که صورتی در شوهر

 .دهد می ترجيح را سحنون سخن المازری همچنان يونس( ابن سخن پايان) است، تر واضح سحنون

 مسجد در کنارش افراد که شخصی هر :قياس باب از} :گويد می الفكر( دار .ط/7/383الجليل مواهب) در المالكی الحطاب الرعينی امام

 که زمانی تا شوند می اذيت وی از جذام مانند کننده اذيت مرضی يا بد، بوی سبب به هم يا وی احمقی و ابلهی زبانی، بد سبب به

 می ,درآن زمان گرديد زائل وی از علت که درصورتی و دارند، نگه دور مسجد از را وی توانند می باشد موجود وی در ها علت اين

 دست از هايش همسايه که مردی برعليه که ديدم را اهلل رحمه هشام بنا الملک عبد بن أحمد اعمراب شيخ .برگردد مسجد به تواند

 .باشد نداشته اشتراك ايشان با نماز در ديگر و دارند، نگه دور ساخته بيرون مسجد از اورا که داد فتوا شدند می اذيت وی زبان و
 اذيات  آنهاا  از کسی تا شوند کرده منع مسجد و جماعت از ساری مراضا بيماران که اند اين به قايل نيز شوافع :شافعی مذهب

 .نشود
 آن امثال ويا جذام به مصاب که کسانی :آورد می (العلمیهة الكتب دار  .ط /321ص القويم المنهاج)در الهيتمی حجر ابن عالمه

 ضرر، خوف صورت در گويند می حتی دشون منع مردم با شآميز و مسجد جماعت، از که :اند فرموده شان مورد در علما هستند،

 آن، امثال و جذام به مبتال فرد منع سبب :آورد می (الاسالمیة املکتبة .ط/3/731الكبری الفتاوی )در است، واجب شان نمودن منع

 .سازد می واجب را شان نمودن منع که است، ضررشان خوف

 اگرچه شود منع اجتماع در حضور از نمايد اذيت را يگراند اش بيماری است ممكن که فردی :گويند می حنابله :حنبلی مذهب
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 .باشد نماز و مسجد غير در

 و مسجد از غير در حتی جمع، در حضور از منظور :گويد می املعرفة( ردا -ط3/326(-اإلقناع) کتابدر الحنبلی المقدسی حجاوی عالمه
 .شوند می آنها شامل نيز اند جذام به مبتال يا و دارند پيسی که کسانی است، نماز

 با نيست مجاز اند جذام به مبتال افراديكه برای عموما :آورد می العلمیهة( دارالکته   .ط)  6/376  القناع کشاف در حنبلی بهوتی عالمه

 سالم فرادا با آميزش از را آنها تا است الزم امور متوليان بر همچنان  .وی اجازة با مگر مشخصی فرد هيچ با ونه شوند، يكجا سالم افراد

 داند می که درحالی واگر است، گنهكار ورزد امتناع امر اين از مجذوم فرد يا االمر ولی اگر دهند، شان سكونت خاص مكانی در نموده منع

 بر افزون راشدين خلفای و وسلم عليه اهلل صلی پيامبر سنت :آورد می (االختيارات) کتابدر نيز و "است فاسق بورزد اصرار امر اين بر

 .است بوده گونه همين مورد اين در علما تذکر

 و اسات،  وسااری واگير بيمااری  هماين باه سابب    رباط،  ذی ارگانهاای  سوی از مردم های گردهمايی و تجمعات منع و قرنطينه سبب
 خوف، الح در مسلمانان از را جماعت نماز و نموده جدی توجه آن به شرع آن انتشار ساختن محدود و آن ضرر ازگسترش نگرانیبخاطر

 .است نموده ساقط باشد امردو اين معنای به هرچه و بيماری

 مسجد به نرفتن ودر بشنود را مؤذن صدای هرکس :فرمودند وسلم عليه اهلل صلی اهلل رسول که است روايت عنهما اهلل رضی عباس ابن از

 و اباوداود  ."بيمااری  ياا  خاوف، " :فرماود  اشاد؟ ب تواند می چه عذر گفتند, نيست مقبول خواند می که را نمازی باشد، نداشته عذری
 تخاريج  واآلثاار،  السنن معرفهة و الكبری سنن و الصغير سنن در بيهقی و مستدرك در حاکم و خويش، سنن در را آن هردو قطنیالدار

 .دارد را دو آن حكم باشد – وبيماری خوف – دو آن معنای به که عذری هر :ميفرمايد بيهقی امام .اند نموده

 در بود، بدری ازجمله اصحاب که عنهما اهلل رضی نفيل بناعمرو بنا زيد بنا سعيد که شد آوری ياد عنها اهلل رضی عمر بنا اهلل عبد یبرا

 امام است، نموده تخريج خويش صحيح در آنرا بخاری امام .و شد روانه وی طرف به دکر ترك را جمعه نماز ،بود شده مريض جمعه روز

 که دارد وسيع معنی حديث در "عذر بدون" به اشاره واما :گويد می المغرب( أوقاف / ط36/733التمهيدکتاب ) در لكیالما البر عبد ابن

 را ندارد بديل که فرضی ويا باشد، داشته خوف آن با مقابله از و شود اذيت آن به فرد که جمعه نماز و فرد ميان حائل و مانع هر کل در

 .باشد می آن امثال و کننده حبس مرض و دوامدار، شديد باران جائر، سلطان ظلم جمله، آن زا که شود، می شامل بسازد باطل

 محروم آن فضل از و گردد می نصيبش آن اجر شود، می فوت عذری سبب به وی از جمعه يا جماعت نماز کس هر : نظرند اين بر فقها

 .شود نمی

 ای کشنده بيماری فردی اگر همچنان: گويد می العربی( التراث إحياء دار -ط /6/316القاری عمدة) کتابدر حنفی عينی الدين بدر امام

 نمااز  و رفات  وی زيارت به شنيد را عنه اهلل رضی زيد بن سعيد بن گاليه که وقتی هماعن اهلل رضی عمر ابن  .است معذور باشد داشته

 .است اوزاعی و عطاء مذهب واين نمود، ترك را جمعه

 اگر :گويد می عطا .است معذور باشد داشته را خويش جان دادن دست از ترس که صورتی در :گويد می پدر قوقح مورد در شافعی امام

 می حسنبه حل مشكل وی خود رابرسان ,و کن ترك را جمعه بود، خطبه خواندن حال در امام و شنيدی را پدرت خواستن کمک فرياد

 سالم شخص و بيمار فرد بر: گويد می (الواضحة)کتاب در الکم است، رخصت برايش جمعه ترك دارد خوف که کسی :گويد

 .نيايد جمعه به داشت شكايت شكم درد از اگر :گويد می مجلز ابو .نيست واجب جمعه سالخورده

 است ينا مشهورروايت  ها زندانی و بيماران مورد در: گويد می االسالمی( الغرب دار .ط/ 3/217)والتحصيل البيان)در مالكی رشد ابن امام

 از را شان نماز آنها :گويد می المجموعة در قاسم ابن و ...هستند جمعه ترك به مجبور چون نمايند؛ می را ظهر نماز - جماعت که
 مای  تاأخير  جمعاه  نمااز  از عذر بدون که کسانی مورد در ,است تروآشكار ظاهر  که را حرف اين "اصبغ" و گردانند، نمی سر

به  پس معذورند، جمعه نماز به ازحضور چون :استشد کنند گفته می جماعت که آنها ه اما دربارهو بيان کرد استدانسته کنند
 .شوند محروم جماعت فضل از که نبايدترك جمعه 

 باه  که کسی بر و بيمار فرد بر جمعه نماز: گويد می الخير( دار .ط/337األخيار(ص کفایهة) در الشافعی الحصنی الدين تقی امام

 فوق در که است حديثی برمريض وجوب عدم دليل ..نيست واجب تاريكی، از وترس برهنه تشنه، گرسنه، مانند ست،ا بيمار معنای

 را مسجد که ترسد می و تواند نمی کنترول را خود و است اسهال کسيكه بيمار، شبه نيز و شود، می قياس برآن بقيه و گذشت،

 است، نموده تصريح (الشهاادة) کتاب در حرف اين به رافعی .است رامح صورت اين در مسجد به شدنش داخل که بسازد، ناپاك

 .است نموده تصريح نيز وی از جمعه نماز سقوط بر "متولی "و

 جماعت نماز و جمعه ترك در مريض که وی قول :گويد می العربی( التراث إحياء دار .ط7/111اإلنصاف)در حنبلی مرداوی عالمه

 .آيد می حساب به عذر شدن، بيمار و خوف سبب به هردو ترك چنانهم و است، نزاع بال است، معذور
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 ،؟!باشيم داشته بايد موقفی چگونه مردم جان و نفس حفظ با مرتبط قضايای در پس باشد، اين شدن بيمار از ترس و بيماری حكم اگر
 مكلف دولت !است نموده شيوع کشور ها ده وبه است گرفته قربانی نفر هزاران که است رو به رو ای کشنده و ساری وباء با يكسر جهان

 ساكه  يک روی دو مسئوليت و قدرت چون دارد؛ مسئوليت مردم قبال در و نمايد تأمين شهروندان سالمتی جهت در را امنيت تا است

 .کناد  مای  تاالش  الرعاياه  الزم مصاالح  و کلای  مقاصاد  تطبياق  به که است مصلحتی گرو در رعيتش باالی بر حاکم کارکرد و هستند،
 باشد، دشمنان شائعه اين اينكه زعم به وباء اين خطر از پوشی چشم و خدا، به توکل زيرنام به حقايق اين به کردن پشت درنظرگرفتن واما

 نمايد می دور راء بال که آنچه با ستيز و واقعيت انكار .است منقول و معقولمنطق  با مخالفت و انسانها جان به اهانت و خرد بر خنديدن

 در کاه  است علما فعلی وجايب از بل .باشد نمی مجاز شعائر برپائی بمنظور مردم انداختن خطر به و نيست، خردمندانه صورت هيچ به

 و فروتنای  باا  و کنند تضرع خدا به بايد آنان .دفتيه ن کارگر ويادوا دارو که شود بزرگ چنان بيماری نشود تا بايستند، وبا انتشار مقابل
 جاان  حفظ برای الزم احتياطات همه بايد می .بمانند امان در آن شر از مردم و گردد، نابود بال اين تا نمايند بلند دعا دست رجامندی

 مارض  اين با برخورد چگونگی در وامثالهم داکتران مانند تخصص اهل و مسئول و ربط ذی های دستگاه های توصيه به التزام با مردم،

 اين در آنها با مشورت که هستند ذکر اهل از آنها زيرا شود، پابندی شاندرمانی اي و وقايوی های يهتوص به و شود، گرفته ساری و واگير

 اصرار .-31 النحل– تعلمون( ال کنتم إن الذکر أهل فاسألوا) :است داده فرمان ذکر اهل به رجوع به مارا کريمخداوند و است الزم مورد

 اين به صحی های توصيه به مخالفت به مردم تحريک و مجالس، و مساجد در دهمايیگر و جمعه، و جماعت نمازهای برپايی در ورزی

 پرتگااه  لبه به شان بردن و مردم، انداختن مشقت به واقعيت، از آگاهی نا :است اسالم دشمنان تبليغاتی جنگ کرونا ويروس که عنوان

 برسار  هرچاه  رو آن از و برساانند،  آسايب  ماردم  به وشندک می آنان دهند، میودعوت   فراخوان کار بدين کسانيكه و است، )هالکت(

 .است آنها بدوش مسئوليتشگردد هالکت وياباعث بيايد مرض اين سبب به شهروندان

 متعاال  خداوند است، خوانده شرك به نزديک را وی گفتن سخن ميدهد نسبت خدا به را سخنی علم بدون که کسی از اسالم شريعت

 علی تقولوا وأن سلطانا به ينزل مالم باهلل تشرکوا وأن الحق بغير والبغی واإلثم مابطن و منها ماظهر الفواحش ربی حرم إنما قل) :ميفرمايد

 .-11:االعراف -تعلمون( ماال اهلل

 سبب اش کننده گمراه فتوای و خود جهل با و اندازد، می مشقت و آزار در را مردم که کسی برعليه نيز وسلم عليه اهلل صلی کريم نبی

 و فاالح  و خيار  آن در چه آن بسوی را مردم که متخصصينی از يا و بداند را دين در رخصت موقع اينكه بدون شود، می ايشان هالکت
 .است کرده دعا)بد( بپرسد، کنند می رهنمايی است، شان صالح

 را سرش و نمود اصابت مان همراهان از يكی سر بر سنگی سفر جريان در :گويد می که است روايت عنهما اهلل رضی هلل عبد بن جابر از

 غسال  آب با ميتوانی حاليكه در :گفتند همرهانش بكند؟ تيمم ميتواند آيا که پرسيد دوستانش از و شد، احتالم او سپس کرد، مجروح

 را قضيه رفتيم وسلم عليه اهلل صلی پيامبر پيش به وقتی يافت، وفات سبب وبدين نمود غسل آب با وی بينيم، نمی تو برای رخصتی کنی

 درد شافای  پرسايدند،  می نداشتند علم خودشان اگر بسازد، هالکشان خداوند ساختند هالك اورا" :فرمودند کردند، گو باز شان برای

 داود، اباو  اماام  "شست می را بدنش بقيه سپس و بست می ای پارچه با را زخمش ويا نمود می تيمم بود کافی است، پرسيدن نادانی

 ابی سنن و احمد امام مسند در روايت اين .است داوود ابی از آن لفظ و اند نموده تخريج آنرا خويش سنن در قطنی ودار بيهقی نسائی،

 وجود نيز مستدرك در حاکم نزد ودر است، آمده هم شان هرکدام صحيح در خزيمه ابن و حبان ابن نزد در و است نيز ماجه ابن و داود

 .است نموده تصحيح عنهما اهلل رضی عباس بن اهلل عبد حديث از آنرا که دارد

 شديدی وعيد اين شد، وی وفات سبب شان علم بدون فتوای چون داد، قرار وی قاتل حديث اين در را آنها وسلم عليه اهلل صلی پيامبر

 .کنند نمی را علم بدون دادن فتوا جرأت بدانند آنرا متشددين اگر که است

 صلی پيامبر : که شود می دانسته حديث اين از  :گويد می (الع میة املطبعة  .ط/3/313السنن الممع) در الحطابی سليمان ابو اما

 خوانده وی قاتل وآنهارا داد، وعيد ايشان بر نمودن دعا بدوبا کرد، سرزنش شان علم بدون فتوای سبب به را آنها وسلم عليه اهلل

 .دانست گنهكار
 ناص  در تأمل در آنها اينكه از  :گويد می (إلاسنیمیة الثقا نة إدا ةط،)3/113 "السنة حمصابي شريح" در الكرمانی ملک بن عالمه

 مان  علايكم  ليجعل اهلل مايريد)  :است آيه کريمه نصمورد مطابق اين  آن و کرد،)بد( دعا درباالی شان پيامبر نمودند کوتاهی

  (6)املائدة-حرج(

 خداوند که است نموده )بد(ی دعا او برو است، داده هشدار بيندازد مشقت در را وی امت که را کسی وسلم عليه اهلل صلی پيامبر

 .است عمل جنس از جزا که چون است؛ ساخته گرفتار را وسلم عليه اهلل صلی حبيب امت آن به که بسازد چه آن گرفتار اورا

 خادايا  " :گفات  می را اين که شنيدم سلمو عليه اهلل صلی پيامبر از ام خانه در  :گفت که است روايت عنها اهلل رضی عاک ة از
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 می دار عهده را من امت امور از امری که کسی و بگير، سخت بروی گيرد می سخت آنها بر و شود می دار عهده را من امت امور که کسی

 شود

 .است نموده تخريج خويش صحيح در آنرا مسلم امام "کن نرمی بروی کند می نرمی وبرآنها

 مشقت در را مردم که است کسی برای زجر ترين واضح اين :گويد می العربی( التراث إحياء دار .ط37/131( مسلم شرح" در نووی امام

 .است شده متبلور احاديث از معنا اين و است، برمردم نمودن نرمی بر انگيزه بزرگترين و اندازد، می

 کسی آن شرح نمايد، می شرح آنرا که است قدرآشكار چه از(الب مکتبة  .ط8/7221(امل کاة شرح در حديث اين مورد در طيبی امام سخن

 اللهم) :گويد می و نمايد می احساس را حالش و است امت غمخوار که کند می دعايی برامت و است، تابيده بروی نبوی رحمت انوار که

 أنت إال إله ال الحليم، العظيم أنت إال إله ال من يا فيه، هم الذی العظيم الكرب من تنجيهم و بهم، وترأف حبيبک أمة ترحم أن أوان هذا

 اللهم) .کند رحمت ميگويد آمين که بندة بر خداوند (و الكريم العرش رب األرض ورب السماوات رب أنت إال إله ال العظيم، العرش رب

 (.آمين

 زيان بخواهد هرکه .است ممنوع سالما در رساندن زيان و زيان فرمودند اسالم پيامبر که است روايت عنه اهلل رضی خدری سعيد أبی از

 السنن در بيهقی و القطنی دار (گرفت خواهد سخت بااليش بر خدا بياورد سختی بخواهد که هر و سازد می پذير زيان را او خدا برساند

 نموده تصريح نآ به المجالسه در دينوری و است پنداشته صحيح را اين مسلمان شرط با المستدرك در حاکم اند کرده روايت را حديث

 .است

 ترين آسان که اين مگر گرديد؛ نمی مختار خير کار دو ميان در اسالم پيامبر) فرمايند می که است روايت عايشه حضرت مومنان مادر از

 هداد دساتور  اشاره حديث اين در) :گويد می (713-2) المعلم اکمال در مالكی عياض قاضی (عليه متفق). (کردند می اختيار را دو آن
 .(سختی ترك و مهربانی و آسانی به است شده

 يكی نفس حفظ چون .است نادرست اسالم های فرض و دينی واجبات برگزاری نام زير وقايوی و صحی و بهداشتی های توصيه با مخالفت

 قرار ضروری گانه پنج کليات رأس در و داشته تأکيد مهم اين به شرعی های فرض تمام .استشريعت اسالم  کلی مقاصد ترين مهم از

 .اند کرده تصريح ها آن حفظ به آسمانی اديان تمام که کلياتی .است گرفته

 که است اين گانه پنج قواعد از شريعت هدف) :گويد می العلميه( دارالكتب .ط/323-ص المستصفی) کتاب در غزالی محمد االسالم پهة

 آنچه هر و است مصلحت کند کمک اصول اين حفظ برای که آنچه ره علت همين روی .کند حفظ را شان مال و نسل عقل، نفس، دين،

 .(باشد می مصلحت آن دفع که است؛ مفسده شود اصول اين فروپاشی باعث که

 نماز اقامه اينكه آن و دارد، خود با نيز ديگری شرعی مشكل ديگر، اندازی چشم از دارد، ضرر جامعه بر تجمعات نوع اين که اين کنار در

   .است کشور جمهور رئيس يا و شهر حاکم های ئوليتمس از جمعه
 اماماان  و تاابعين  و اصحاب و است شده آغاز اسالم پيامبر زمان از الزاميت اين و است الزامی جمعه برگزاری برای جمهور رئيس اجازه

 .باورمندند ممه اين بر بزرگ

 نحوی به همه آن تعيين در که اند دانسته اميری اجازه به مشروط را عهجم نماز اقامه که دارد وجود تابعين و پيامبر ياران از هايی روايت

 .است گرفته صورت آن به اجماع و کرده تائيد را چيزی چنين نيز اسالم پيامبر سنت  .باشند داشته توافق

 شارط  را وی اجاازه  گریدي جمع و دانند می جمعه اقامه وجوبی شرط را امير اجازه ای عده که دارد وجود جزئی تفاوت فقط اينجا در

 .باشد درست ايشانه جمع ونماز ر کنندبرگزا نمازدنتوان می نيز او اجازه بدون که دانند، می او شخصيت به احترام و استحبابی

 آيا کرد؟ بايد چه صورت اين در شد ايجاد او فوت و راه دوری مثل امير اجازه در مانعی اگر که گردد می بر اينجا به اختالف ريشه

 در ضرر دفع قاعده بر بنا چون نيست واجب خير، که است نظر اين بهفقها جمهور مستحب؟ يا است واجب او اجازه صورت اين در

 گروهای  هايچ  است جمهور رئيس های صالحيت از جمعه نماز برگزاری اجازه که اين در ولی .نباشد واجب تواند می حرج رفع

 .شود پيروی او از بايد می کرد اعالن ممنوع هايی نياز بر بنا را آن برگزاری امام اگر .دان القول متفق مورد اين در و ندارند اختالف
 :األمر ولی اجازۀ به جمعه نماز برپایی مشروعیت امر در نبوی سنت از هایی نمونه

 :بود گفته آن در و نوشت نامه من برای عبدالملک بن مسلمه :کند می روايت زهری از او و معمر از خود المصنف در عبدالرزاق

 در کنم برگزار را جمعه ها آن با توانم می آيا دارند؛ نيز اموال و مال و دارد وجود مردم از کثيری جمع که هستم ای قريه در من)

 اهال  با نمودن جماعت برای وسلم عليه اهلل صلی اهلل رسول از عمير ابن مصعب :نوشتم اش پاسخ در من نيستم؟ امير که حالی

 اگر هم تو .بود کم نيز شان تعداد که حالی در نمود می جماعت ها آن با عمير .داد اجازه را او اسالم پيامبر و گرفت، زهاجا مدينه

 .(بده انجامش داد اجازه اگر او بنويس نامه هشام به بينی می مناسب
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 :اند داشته رويكردی چنين نيز صالح سلف و تابعين اصحاب،

 آورده خاود  المصنف در شيبه ابی ابن را باال سخن (امام با مگر ندارد؛ وجود جماعتی جمعه روز:)ايدفرم می عنه اهلل رضی علی حضرت

 .است

 حدود زکات، :کنند می روايت بود اسالم پيامبر ياران از يكی که عبداهلل أبی از المحلی در حزم ابن و االموال کتاب در زنجويه ابن أحمد

 .رددا تعلق حاکم به جمعه و غنيمت شرعی،

 متعلق جمعه نماز) زمينه اين در اصحاب از فردی هيچ :گويد می دارالبشائر( .ط/1/711 -العلما اختالف مختصر) در حنفی طحاوی امام

 .ندارند اختالف است( حاکم به

 و جمعه غنيمت، شرعی، حدود :کنند می نقل محيريز ابن عبداهلل از اموال در زنجويه ابن و المصنف در شيبه ابی ابن بكر أبی همچنين
 .است حاکم به متعلق ةزکا

 حادود  تطبياق  امام، اجازه با مگر شود نمی درست مورد چهار :است گفته او که کند می روايت بصری حسن از االموال در زنجويه ابن

 .ةزکا و جمعه قضاء، شرعی،

 .(دارد تعلاق  حااکم  باه  حادود  و جمعاه  ،ةزکاا ) :اسات  گفتاه  او کاه  :کناد  مای  روايات  خراسانی عطا از المصنف در شيبه ابن مكررا

 ماورد  هفات  در را حاکم :کند می روايت التستری عبداهلل ابن سهل از (ینةالمصر دارالكتب .،ط721/(2"القرآن احكام) در قرطبی امام

 .جهاد و عيدين جمعه، حج، احكام، اوزان، تعيين دينار، و درهم چاپ کنيد اطاعت

 .است ما نزد در جمعه نماز صحت شرايط از يكی حاکمبودن  :گويد می ( ةدارالمعر  .ط/ 7/72-المبسوط)در حنفی سرخسی امام
 نماز برگزاری برای را امام بودن اسالم پيامر (عادل او جائر امام وله ) است شده روايت جابر حضرت آدرس از که است حديثی ما دليل 

 در .اسات  دانساته  الزامی جمعه برگزاری در را او از متابعت ظالم اي و باشد عادل امام چه که کسی برای و است گردانيده شرط جمعه

 در حضور برای مردم از کثيری جمع .است جمعه برگزاری ها آن از يكی که است االمر اولی به متعلق چيز چهار که است آمده حديثی

 .شود می باز فاختال و فتنه دروازه نباشد شرط مورد اين در امام اجازه اگر شوند می حاضر جمعه نماز

 و اجتماعی زوايای از را پذيرد می صورت سلطان اجازه به جمعه نماز برپايی بودن منوط عدم سبب به که را ای فتنه معنای حنفی فقهای
 .دهند می توضيح اجتماعی جايگاه و اخالقی دريچه از

 دارناد  عالقاه  همه است، بيشتر مردم حضور جمعه نماز در) :گويد می (الع میة دارالكتب .ط/ 3/76- الصنائع و البدائع)در کاسانی امام

 .برسند رياست به طريق اين از بخواهند ها آن از گروهی ممكن طرف آن و باشد برتر ديگری از او خواهد می کسی هر و شوند حاضر

 از جمعه نماز برگزاری اجازه است بهتر پس .شود باز کشتار و قتل دروازه دارد امكان حساب اين با آيد، نمی خوش را ديگری گروه که

 ايان  بر بنا .کند جايگزين دارد را امامت ظرفيت که را کسی تواند می امير .نيايد وجود به ای فتنه مصلحتا تا باشد امير های صالحيت

 نشود سپرده حاکم برای مسئوليت اين اگر .کنند اطاعت امير نماينده از اند مجبور جزا ترس از يا و امير از اطاعت روی از يا هم مردم

 از است وحدت و اتحاد گر بيان که جمعه فلسفه صورت اين در که کنند برگزار را جمعه جايی هر در جداگانه گونه به گروها است ممكن

 بار  بناا  او شاود،  گذاشاته  اميار  دوش به مسئوليت اين که است اين انديشی دور و حكمت خواست اين بر بنا .شود می برداشته ميان

 تعيين خود جانشين و نماينده عنوان به پندارد می ظرفيت با و نيكو که را کس آن مختلف ای شهر شرعی اوقات با متناسب و صالحديد

 .(اعلم اهلل  .کند

 برگزار را جمعه نماز بايد حاکم که باورند اين بر علما همه :گويد می (بیةالمغر االوقاف .ط/31/788-التمهيد)در عبداهلل ابن امام

 می قتل به يا و شود می عزل کند؛ می وفات امام که آيد می وجود به زمانی اختالف !اما .است نيكويی سنت اين که قطعا و کند؛

 .شد خواهد چه آيد می پيش که ای جمعه تكليف فوق های صورت تمام در رسد،

 او اجازه که اند القول متفق علما مهه صورت اين در باشد او تسلط شكستن و امام شدن سبک باعث امام اجازه تنگرف ناديده اگر

 نباشاد  ضاروری  اميار  اجازه جا اين در اگر که اند باور اين بر موافقين و مخالفين  .است ضروری و الزامی جمعه برگزاری برای

 فاات اختال تا شود می باعث روند اين  .رود می ميان از او ابهت و پاشد می فرو حاکم تسلط و گردد می آغاز اختالفات سررشته

 .ندهست ناروا شرعی لحاظ از ها آن همه که گردند عميق دوانيده ريشه

 من اجازه به مگر نكنيد برگزار را جمعه نماز گفت حاکم اگر  :گويد می الكتب( عالم  .ط/ 3/31) "الفروق" در مالكی قرافی امام

 حاکم اجازه به که اين يا و کنند برگزار را جمعه نماز دارند اجازه مردم آيا که جاست اين مسئله حاال  .نيست درست دستور اين

 شوکت و ابهت رفتن ميان از باعث برگزاری اين اگر اما .کنند برگزار را جمعه نماز حاکم اجازه بدون توانند می مردم اند؟ نيازمند

 تواند نمی او اجازه بدون و است نيازمند حاکم اجازه به جمعه اقامه صورت اين در گرديد اختالفات و دشمنی آغاز و شد سلطان
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 .باشد درست
 واعظان و امامان تعيين در مردم و کند، می اداره را آن اجتماعی مدرن های نظام و است ترقی و پيشرفت تجربه شاهد که امروز دنيای

 شوکتش حفظ برای و استحباب و ادب روی از جمعه برای امام برگزاری اجازه که کشاند می ای نظريه سوی به را ما آزاداند، شان شهر

 شهروندان برای امروز اجتماعی قوانين از بسياری .گردد نمی کشمكش و درگيری باعث نباشد هم ای اجازه اگر امروزه چون  .است بوده

 اناد  باورمند حاکم اجازه وجوب عدم بر که ای دسته داليل صورت اين در که دهند، می بسياری موارد در را آزادی و انتخاب حق شان

 .گردد می تر موجه و تر قوی

 کاوچكی  و بزرگ های واحد به ها مسئوليت و قدرت که کنونی های حكومت در او پنداشتن اعتبار بی و حاکم کامل گرفتن ناديده اما

 .نيست هم متصور حتی که چه، عملی اند شده تقسيم

 امورات معموال که روند می حساب به خاصی توزار ی مجموعه زير مساجد و است، شده معيين ها مسئوليت جديد های دولت سايه در

 مربوط که چه آن تمام و دارد، توجه واعظان به و کند می تعيين را مساجد خطبای و امام معموال وزارت اين .گيرد می تعلق آن به دينی

 وزارت اين وظائف از يكی  .است حاکم نماينده خودش وزارت اين زاويه يک از پس .گردد می تنظيم آدرس اين از شود اسالمی شئون به

 به بايد قاعدتا که دارد را جمعه نماز تكليف و تعيين برای را حاکم اجازه اجازه وزارت اين پس .است جمعه نماز برگزاری تعيين و ترتيب

 .آيد می حساب به جمهور رئيس فرمان از پوشی چشم و اغماض وزارت اين دستورات و قواعد گرفتن ناديده .بود پابند آن قواعد

  .است الزامی کنند می زندگی حكومت نفوذ در که واعظانی و امامان تمام به وزارت اين قوانين و قواعد تمام از پيروی علت همين روی
 دم اين تا چه آن بر بنا .است امروزی نوين نظم برآيند اين و کرد پيروی آن قوانين از بايد الزاما کنيد می زندگی حكومتی سايه زير وقتی

 هاای  مكاان  دروازه نمودن مسدود در را مسئولين خواست و طبی دستورات که است الزم افغانستان شهروندان تمام برای کرديم ذکر

 و نكنند برگزار را جمعه و جماعت نمازهای روزها اين در که است نياز .بپذيرند خدماتی و اجتماعی تعليمی، های موسسه مانند عمومی
 و است کشنده ويروس اين که اين از .آيد می حساب به جهانی تهديد و جهانگير مرض عنوان به کرونا وسوير .ببندند را مساجد درهای

 قواعد از يكی .است ضروری و جدی نياز تجمع و جماعت از دوری کند می پيدا انتقال آسانی به همديگر به دادن دست و شدن يكجا با

 هاای  بيمااری  و اماراض  از وقاياه  اسالم فقهی قاعده همين بر تكيه با "است مصلحت جلب بر مقدم مفسده دفع: است چنين شرعی

 .اسات  گردانياده  مشاروع  را يكجاا  در بيمااران  نشادن  جماع  و وقاايوی  اجرائاات  باه  تشويق و مبتاليان کردن قرنطينه و وساریواگير

 حفظ برای شرعا و عقال که را چيزی آن تا شود داده اجازه ها آن برای بايستی و است، مسئولين دوش به شهروندان جان حفظ مسئوليت

 های بيماری و جذام به مبتاليان برای فقها است، روا نا آنها با زمينه اين در مخالفت اصوال .دهند انجام بينند می الزم مردم دنيايی و دين

 ها آن جدايی .دانند نمی ستدر مردم جمع در را جمعه و جماعت نمازهای خواندن مبتاليند عفونی های ويروس به که هايی آن و ساری

 اگر حتی .است مردم همه متوجه ها آن ضرر صورت اين غير در بپردازند؛ خود عبادات به انفرادی ای گونه به بايد و است واجب مردم از

 نيت اين رد شان برای که قطعا دهند می نجات شان نشدن حاضر با را مردم جان که باشند باور اين به و نشوند حاضر جماعت در ها آن

 .شد خواهد داده ثواب خيرشان

 در فقهاا  آنكه با .است ازنزاع ودوری فتنه از جلوگيری باب از است، وی اجازه و حاکم تنظيم به منوط جمعه نماز برپايی اينكه موضوع

 در دخالت ويا حاکميت بر نتاها سلطان اجازه ترك صورتيكه در اما اند گرائيده اختالف به جمعه نماز برپايی برای امام اجازه بودن شرط

 .دارند اتفاق باشد داشته پی در را وی سلطه

 وباای  ايان  نگارفتن  جادی  .نگاذرد  سار  از آب تا بسنجند را عواقب و باشند داشته توجه ها واقعيت به که است واجب علما بر

 پافشاری .داشت خداوند نزد به تضرع و دعا اميدواری و خشوع کمال در است الزم .است نادرست آن از پوشیچشم و ساریواگير

 های دستگاه که ويژه به .نارواست فرايض از پاسبانی و شعائر برپايی عنوان زير مساجد در جماعت نمازهای و جمعه نماز اقامه بر

 یکل مقاصد ترين اساسی از مردم جان حفظ زيرا باشند، داشته برحذر را همگان و نموده صادر فرامينی آن منع جهت در ربط ذی
 اطاعات  اسات  گرفته دست روی دولت که های پيشگيری و احتياطی فرامين از است واجب شهروندان بر .است شرعی پنجگانه

 .شود گرفته واگير ويروس اين گسترش جلو تا کنند،

 من يا فيه، مه الذی العظيم الكرب من تنجيهم و بهم، وترأف حبيبک أمة ترحم أن أوان هذا اللهم :ميرسيم پايان به دعا اين با و

 .الكريم العرش رب األرض ورب السماوات رب أنت إال إله ال العظيم، العرش رب أنت إال إله ال الحليم، العظيم أنت إال إله ال
 أعلم تعالی و سبحانه واهلل

 

 



 

 

 

   

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د دولهههههت مداخلهههههه ه هههههه ماهههههال  ههههه  د یهههههو  فهههههرد 

 مصلحت له بل سر  تعارض وکړي:

 دغه مسئله دری مختلف حالتونه لري:

ه ه ضرر  ه  د مهال تنهته تهه  

د مههال ورکولههو ارماههال رسههل کي د بههل کهه   هه  

ضههرر ورتههه متوجههه ک ههکي د ضههرر سههر  برابههر او 

یهها تههری لههوی وي  لکههه: یههو تههوی د خههو و تههو   

ولهههری  ههه  هاههه  تهههه ا تیههها ولهههری  خهههو بهههل دا ههه   

تههوی ههه  وي  هه  دد  دغههو خههو و تههه ضههرور  

تونه ولهههههههری اهههههههه دی حالهههههههت  ههههههه  د دوا و ضهههههههرور 

دغو خو وته سهر  برابهروی یها یهو لهه ویها  وی  

نو اهه دي حالهت  ه  د خهو و امهلک ماله  بایهد 

اههه دی مجبههور  چهه ر  هه  وررانههدی تبر  خ ههرا ( 

وکههړی او یهها ه ههه وځلههوری حکههه دد  حهه  دنههورو 

 مقدم بلل ک کي. 
ً
 «1»ترحقه شرعا

 له بله الو  دلته دو  ضرر  وجود لری:

ملکیهههت خاونهههد یهههو ه هههه ضهههرر  ههه  د  والیهههد او 

تههه متوجههه ک ههکي  او بههل ه ههه  هه  نههورو 

تههههه متوجههههه دی  د شههههردعت لههههه انهههههد  د 

 والید او ملکیت خاوند تهر نهورو مقهدم 

دی او ورتهههههه تهههههرجیږ ورکهههههول ک هههههکی  ههههه  

لههومړي بایههد دد  احتیهها  اههور  او ضههرر 

 تری نه ل ری ش ي.

کههههه   ههههری دیههههو  فههههرد  

ضههههرور  دا تقاضهههها درلههههود   هههه  د مههههال 

به د  ته مهال مصهرفوی او ه هه  خاوند

ضرر    ددغه مال اه مصهرفولو سهر  

دمههههال خاوندتههههه ر هههه ر انههههدی او کهههه  وی 

او د جبههههههراه کولههههههو اموانهههههها   هههههه  موجههههههودوی  د 

 مثال اه توګه:

بلکه یوتوی  ه  دا ه   حالهت وررانهدی راشه ر 

 ههههه  د بههههههل مههههههال تههههههه د خ ههههههل  ونههههههد  غورلههههههو اههههههه 

خهههامر مجبهههور شههه ر او د مهههال خاونهههد ه هههه مهههال 

ه شههدید ضههرور  ونلههری  اههدی حالههت  هه  تههه تهه

بایهههد ه هههه نهههومړی مهههال یههها تهههو   د باملثلهههه بهههدل 

اههههههه مقابههههههل  هههههه  ه ههههههه م تهههههها   هههههه   بانههههههدی 

وځلوری یعنر که   ری باملثله بدل  ه  لهه حهاه 

سهههههههر  درلهههههههود  کهههههههه   هههههههری م تههههههها  کههههههه  ه هههههههه 

باملثله اجر یابدل نه درلود  نو بایهد ه هه ورتهه 

 مدقه  خ را  یا تبر  کړي.

کړ  نهههو بایهههد ههههههههههه ه کههه  دا  هههار ونههههههههه ری هههههههه  هههههههههک

ولههک الامههر اههه دغههه قدههیه  هه  مداخلههه وکههړي او 

ه هه مجبههور کههړي ترتههو ه هه خههورا    ههو   یهها 

مههههال ه ههههه م تهههها  کهههه  تههههه  هههه  د مههههر  خ ههههر 

سهههههر  مخهههههامی دي  دلهههههویی لهههههه و هههههک  ورکهههههړی  

الضرر ا اد رر   )حکههه شههرلک کلههک قاعههد  وا هه : 
 «2»یزال بالض ا ادخف(

یعنههر ویهها  او ضهه ت ضههرر دکمهههوری ضههرر اههه 

 واس ه له منځه و ل ک کی.

اذا تعااضررررررر   )بلهههههههه قاعهههههههد  وا ههههههه :  همدارنګهههههههه
 «3» مفس تان اوعی اعظمهما بااتکاب اخفهما(

 -غ رمصالحک  هاری  -یعنر  له    دوی مدری 

سهههر  اهههه تعهههارض  ههه  شههه ي  نهههو دلهههود  مفسهههدی 

ډلهههه منځهههه و لهههو اهههه موخهههه کهههو نر مفسهههد  یههها 

 باید عملک ش ر.ضرر 

دغهههه مفاهههوم تهههه ورتهههه بلهههه قاعهههد  هههه  دا رنګهههه 

 «4» )یختاااهون الش ین(حک  کوي: 

تهههههرمن  دههههههر  -شهههههر -یعنهههههر د دوو نهههههاو    هههههارونو

شهههههههر  هههههههه  ضههههههههرر   تههههههههر بهههههههل نههههههههه کهههههههه  وی  بایههههههههد 

 انتخاب ش ر.

اه همدی توګه کهه   هری دمثهال اهه توګهه یهو  

سههههړی د اوسهههههیدو یهههههو  کورتهههههه ضهههههرور  درلهههههود 

او ارتههه لههه ه ههه کههور  د بههل   هه  اوهه  واوسهه کي 

کور دری ورسر  نه وی او د کور خاوند ه هه 

کورتهههه ضهههرور  ونلهههری  نهههو اهههه دی حالهههت  ههه  

بایههههد د کههههور خاونههههد  خ ههههل کههههور ه ههههه م تهههها  

سههړی تههه د باملثلههه کرا هه  اههه بههدل  هه  اههه کرایههه 

 ورکړي.

امههههههام ابههههههو داود اههههههه سهههههه ه ابههههههو داود  هههههه  د ا هههههه  

  جعفهههههر م مهههههد بهههههک علهههههک نهههههه روایهههههت کهههههړی  ههههه

حدهههر  سهههمر  بهههک جنهههدب د یهههو  انصهههاری اهههه 

بههاک  هه  تههو د خرمهها و هه  درلههودی  هه  اههه ه ههه 

   د انصاری اهل او کور ۍ ه  اوسیدله  او 

سههمر  بههک جنههدب بههه  هه   لههه د خ لههو خرمههاوو 

ل ههههار  نومههههو ی بههههاک تههههه ورتلههههو  نههههو د انصههههاری 

کههههور ۍ بهههههه ورسهههههر  اهههههه تولیفیهههههد   او دا  هههههار د 

 تمامید .انصار اه م رمک باندی ګراه 

یهههو  ورغ ه ههههه انصههههاری د حدههههر  سههههمر  بههههک 

نه وغوښتل     خ لک د خرما و    جندب

ورسهههههر  اهههههه بهههههل حهههههای  ههههه  معاوضهههههه کهههههړي خهههههو 

ه ههههه دا  ههههار ونههههه مانههههه  ه ههههه انصههههاری رسههههول 

هللا تههه ور ههک او قدههیه  هه  ورتههه بیههاه کههړ   نههو 

رسههول هللا ورتههه وفرمایههل: ه ههه و هه  د  تههه اههه 

 دا او دا  ر وش ي... ت فه    ورکړ  او تاته به
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 امهههههام احمهههههد  اضهههههحا   ابونهههههور  داود او حینههههههر

مالو  مذهبه علماو دا نظهر لهري  ه : کهه   هری 

خاونههههههد نههههههه متدههههههرر کیههههههد   نههههههو ه ههههههه د  د مههههههال

مجبههور کههړل شهه ر ترتههو د خ ههل مههال منفعههت  هه  

بهههههههذل کهههههههړي یعنهههههههر کههههههههه   هههههههری خ لهههههههه د خ ههههههههل د 

منفعههههت لههههه مصههههرفولو نههههه متدههههرر نکیههههد  او د 

نههههورو د ګمههههر ،مههههل کیههههد   نههههو اههههدی حالههههت  هههه  د 

 ه ه مجبور کړل ترتو د مال نفعه    و ښ ر.

 تد،ل کهههههوي  هههههه ه ه حههههههدی  اسهههههههههههههههدا ډلهههههه اهههههه ه

امام بخاری او مسل  د ابو هریهر  اهه روایهت لهه 

رسههههههههول هللا نههههههههه را نقهههههههههل کههههههههړي او فرمهههههههههایلک دی: 

 «9» جااه ان یغ ز خشیة فی ج ااه()دیمنع جاا 

ګاونههدی بایههد خ ههل ګاونههدی منعههه نکههړی 

    ه ه دد  اه دیوال    میی    وهک.

مباری د نقلولونه د دغه  حدر  ابو هریرة

ضههههرینو تههههه وویههههل: تا هههه   وروسههههته د مجلهههه  حا

 ولک د دا     ارونو څ ه ډډ  کوي؟

 امام بیهق  اه س ه کبری    واد :

دحدی  خشهههههبة(  ههههه  مخوهههههه   کهههههر شهههههو  حینههههههر 

علمهههاوو ه ههههه اهههه  ههههاهر بانهههدی  هههه  حمهههل کههههړی  

حکهههه راویهههانو  هههه  ه هههه اهههه وجههههوب بانهههدی حمههههل 

 کړی  لکه    د الفا ونه    راترګندیږی.

و جدیهههد هههه  اهههه خ هههل قهههدی  ا /امهههام شهههاف ک

 مذه     مخالفه رایه ند  بیاه کړی.

د دی نهههههه وروسهههههته امهههههام بیهقههههه  وادههههه : اهههههه سههههه ه 

صهههحی ه  ههه  دا ههه   تهههه نهههه لیهههدل ک هههکی  ههه  د 

دغههههه حکهههه  سههههر  د اههههه تعههههارض  هههه  وی  مګههههر د 

احههادیثو عمومیهها   هه  تخصههی   هه  غههور   ههار 

ی راوی  ههه  ه هههه اهههه  هههاهر ، پهههق قت تههه   دي.

تهر نهورو  باندی حمل کړی او د حدی  اهه ههد 

 ښه او  و.

 همدا رنګه امام ماوردی لیو :

 د راوی خ ر د حدی  اه شرح او  توضیږ    د 

الفهها و د ه ههو احتمهها،تو لههه جملهه  نههه دی  هه  

د قبهههول و  دي  حکهههه راوی اهههه خ لهههه د حهههدی  

 «11» اه مفاوم باندی ترنورو  امله اوهه لری.(

همدارنګههه دا ډلههه دعلمههاو د حدههر  سههمر  بههک 

ه هههه حهههدی  بانهههدی اسهههتد،ل کهههوی جنهههدب اهههه 

 ههه  امهههام بیهقههه  اهههه سههه ه کبهههری  ههه  روایهههت کهههړي 

 )انرررر  مضرررراا( هههه  رسههههول هللا سههههمر  تههههه وویههههل: 

 یعنر ته نوروته ضرر  آوار او ا یت رسوي.

)اذهررر  او رسهههول هللا ه هههه انصهههاری تهههه وویهههل:  

یعنهههههر: حهههههه ، شهههههه او د ه هههههه د  فررررراخلع نخلرررررة(

 خرما و   له رينو سر  وراسه.

ګههه اههه بههل حههدی  ههه  اسههتد،ل کههوي همههدا رن

 ههههه  عمهههههرو بهههههک ی لهههههر املهههههاو   لهههههه خ لهههههه اهههههالر  

 روایت کړی  ه ه واد : 

یههههههههههو    حدههههههههههر  عبههههههههههدالرحمک بههههههههههک عههههههههههو 

ومهههها د نیکههههه اههههه بههههاک  هههه   -لنهههه ر -و و هههه  ویالههههه

درلهود   ه هه غوښهتل  ه  دا لنه ر د بهاک بلهک 

تنهه ی تههه یو هه ر  خههو د بههاک تنههته مما عههت 

  عمههههههر وکهههههړ  عبهههههدالرحمک بههههههک عهههههو  حدهههههر 

فههههارو  حدههههور تههههه ور ههههک او قدههههیه دهههه  ورتههههه 

 فیصههله وکههړ   هه  بیههاه کههړ   حدههر  عمههر

بهههههههه خ لهههههههه ویالهههههههه د بهههههههاک بلهههههههک  عبهههههههدالرحمک

 ...نوابیا «11» خواته یو  ر.(
 

 خ آن ک یم. .1
 ..444، ص: 2الموافقات للشاطبی، ج .2
 .19، ص: 1ج ع بیة،م الحکادا مجلة .3
 .99 ص:ابن نجیم، ، اد باه والنظائ  .4
 .19، ص: 1ج ع بیة،م الحکادا مجلة .5
سررنن ابررو ،او،، کترراب ادخضرری ، ابررواب القضررا ، ،  .4

 .239ص:  ،5، ج2499ح یث  می ه: 
 .219، ص2ججامع العلوم والحکم، ابن اج ،  .7
اواه البیهقری عررن ابررن عبراب، کترراب الغ رر ، برراب  .9

دیملرررح احررر  بالجنایررررة  ررریمیا، ، حررر یث  ررررمی ه: 
11314. 

 .72، ص: 5م ، جمسن  امام اح -9 .9
حرر یث  صررحیا البخرراات، کترراب المظررالم، ، -9 .11

، صررحیا مسررلم، 139، ص5، ج2443 ررمی ه: 
 .49،ص: 1، ج4119، ح یث  می ه: 

الحررراوت الکبیررر  للمرررام المررراوا،ت،  -11 .11
 .34 -33، ص: 5ج

، کترررراب /الموطررررم للمررررام مالررررح -11 .21
، 4ادخضیة، باب القضرا  فری الم افرج: ج

 .47ص: 
 

یعنهههر ه هههه  ههه  تشهههوی  کهههړ خهههو سهههمر  بیههها هههه  و 

یعنهههههر تهههههه  ) انررررر  مضررررراا(نهههههه منلهههههه  رسهههههول هللا

دا هههه ر تههههوی  هههه   هههه  بههههل تههههه ضههههرر رسههههوی  نههههو 

ه ه انصاری ته اجاو  ورکړ     د سهمر  و ه  

 «5» له رينو سر  ووهک.

 د اورتنۍ حدی  اه ا   لیو : /ابک رج 

کههړ ترتههو اههه دغههه حههدی   هه   هه  سههمر  مجبههور 

خ لک د خرما و   معاوضه کړي  حکه شهری  

او همسهههههایه  ههههه  متدهههههرر کیهههههد . نهههههو کهههههه   هههههری 

تهههوی د یهههو  شهههری  یههها همسهههایه د ضهههرر ،مهههل 

ګههروی او لههه معاونهه ر نههه انوههار وکههړی  نههو ه ههه 

بایههد مجبههور کههړل شهه ر  ترتههو معاوضههه یهها بههدل 

 «4» قبول کړی.

کههههههههه   ههههههههری د مههههههههال ورکههههههههول د بههههههههل شههههههههری  یهههههههها 

ست د ضرر یا آوار ،مهل نکیهد   خهو د نهورو دو 

د مصههههاالحو ،مههههل کیههههد   اههههه دی ا ونههههد علمهههها  

 حانګړی نظرونه لری:

امهههههههههام ابهههههههههو حنیفهههههههههه  امهههههههههام مالههههههههه  او امهههههههههام  -1

اههه دی نظههر دی  -اههه جدیههد قههول سههر  -شههاف ک

 هه  اهههه دا ههه ر حالهههت  هه  تهههوی  چههه ر کهههولک  ههه  

ه هههههه مجبهههههور کهههههړي ترتهههههو د مهههههال منفعهههههت  هههههه  

 مصر  کړي.

علمهههها  دخ لههههک مهههدعا د نبههههو  ل ههههار  اههههه دا ډلهههه 

ه هههههههو احهههههههادیثو بانهههههههدی اسهههههههتد،ل کهههههههوي  ههههههه  د 

مسهههلمانانو د مهههالونو اهههه وور اخپسهههتلو نهههه ارتهههه 

د دوی د رضهایت نههه د مما عههت اههه ا   کههه تههه 

ه  ه ه مالونهه ډیهرک  هه  وی  راغلهک دي. لهه 

 ها  جمل  نه رسول هللا فرمایلک: 

طرراه مررن )دیحررال دمرر   مررن مررال اخیرر ، اد مررا اع
 «7» طی  نفس(
مسههههلماه سههههړی تههههه دا روا نههههد   هههه  د  

مسههههلماه ورور لهههههه مالهههههه  ههههه  تهههههه واخلهههههک  مګهههههر 

ه هه تههه  ه  اههه خ لهه خوښههه او رضها سههر   هه  

 ه ه ته ورکړی وی.

همهههههههدا رنګهههههههه رسهههههههول هللا اههههههههه یهههههههو  بهههههههل مبههههههههاری 

دیحرررررال دمررررر    ن یمخررررر  )حههههدی   ههههه  فرمهههههاد : 
 «9» ع ا اخی  بغی طیبة نفس من (

ههههیس مسهههلماه تهههه روا نهههد   ههه  دخ هههل 

 ورور لکړ  ارته د رضایته تری واخلک.

که ههههههههل ااو ههههههههههه د فقهههههههههههههههههههه ډلهههههههههههههههاهههههه دی ا ونهههههد بل -2

 -اهههههه خ هههههل اخهههههوا   مهههههذه   ههههه  -امهههههام شهههههاف ک
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تان را ورق بزنیـ   ــنساگـرتاریخ افغا
سادگی و روشنی این حقیقت را در  به
ثـور  یابی  که کودتای خونین هفتمی

خورشـی ی  ســرز ال سهســهه   7531
درپـی  وحتـتناو و   های پیمصیبت
سولی در کتور اسـت کـه تـا    خانمان

 هنول پایانش ناپی است.
حزب خهق و پرچم به اسباب و دالیـ   

صـهه  که این نوشتار کوتاه حومختهفی
شمردن زن را نـ ارد  بـه همرـاری و    
ــاهیر   ــاد  م ــتقیم اتج ــاری مس همی
شوروی سابق  دست به کودتـا لدنـ     
تقریباً ب ون مقاومت چتمگیر و قابـ   

ــرولی رســی ن  و مالحظــه ــه پی ای ب
رقم « ثورکودتای هفت»نام روی ادی به

ر نقطه عطفی خورد  که در تاریخ کتو
 رد.کای برای خودش بال ایـگاه ویژهو

یجیـی اعـالم شـ      لوال خانوداده زل

قت  وکتتار مردم  هرچه فجیع   .7
توان  رحمانه باش   نمیوحتتناو وبی

 اراده یک مهت را درهم شرن .

های سـتم  گناهان کاخخون بی .2
ریزد  رولی ال قاتـ  انتقـام   را فرو می 

کت   قات  در زتتی که برای قتـ   می
 سولد.مردم افروخته بود  می

دشـمنی بــا مــردم  ســرانجام   .5
 ده .بست قرار میستمگران را در بن

ــت در   .4 ــام دور ــرفتن لم قرارگ
سواد  چه فجایع و دست یک متت بی

 زورد.بار می تباهی را به

ن ادن کمونیسـت هـا    میتاه .3
به دین  فرهنگ  هویـت و   وبی دیانتی

های یک مهـت  چـه پیامـ های    ارلش
 خطرناو و مهارنت نی را در پی دارد.

دورـت  کردن افـراد و  مخارفت .6
های مردم  با دین و ارلش م اران شان

 به صـخره خـار  به مثابه کوبیـ ن سـر  
 است.

تن  روی و افراط در مخارفت و  .1
توانـ  هـی    نمـی  دشمنی با مــردم  
 تو یه داشته باش .

رحمی است کـه  تاریخ داور بی .8
به تزکیه شخصـی  دالیـ  گروهـی  و    

هـای هـی  کسـی     تو یهات  نایت
کن . لمان و گروهی و نظامی تو ه نمی
 سالد.رولگار حقایق را برمال می

 شناسـی ع م شناخت  امعـه  .9

گنـاهی بـه شـهادت    هـی  ش ه وبـی 
ــی    ــامالت سیاس ــه تع ــی ن . هم رس
ا تماعی  اقتصادی  زمولشی  فرهنگی 

 و .... واژگونه ش .
ــ ا      ــورکه اه ــهمان کت ــردم مس م

هـا را  های کمونسـت ها و زرمانگرایش
خاطر دفـا  ال عقایـ    شناختن   بهمی

ــالمی   ــور و  اس ـــوش  کت ــان  نام  
کردن     هادشـان را  شان قیامحیـات

دورـت وعمـال   با همـه قـوت بر ـ     
شرو  کردنـ   دسـت بـه     کمونیستی

-هـا و داشـته  سالح بردن   و همه توان

خـاطر نـابودی رژیـم    شـان را بـه  های
ستمگری که تیـ  را در گـردن مهـت    

 نهاده بود  بسیج کردن .
-قیام مجاه ین سبب گردیـ که روش

ها دست بـه تجـاول و اشـغال عریـان     
هـزار ارتـش   بزنن   یک ص  و بیسـت 

سرخ تا دنـ ان مسـهر را ال راه هـوا و    
لمین  به افغانسـتان گسـی  نماینـ  و    
همه نقاط استراتیژیک کتور را اشغال 
نماین . به این صـورت کتـور عمـالً ال    
سوی ارتـش سـرخ  مـاهیر شـوروی     
اشغال ش . حضور ارتش سـرخ سـبب   

اطبـه مهـت در برابـر اشـغال     ش  که ق
 بگوی .« نه»بجنگ  و به اشغارگران 

که هاییها  ان رلها و عبرتبرخی درش
بای  ال کودتای هفت ثـور و پیامـ های   

 ش   قرار ذی  است:زن فراگرفته می

ــوین حــزب   ــی ن ــت انقالب دور
دیموکراتیک خهق افغانسـتان  

ــری  ــ  تتـ ــان    شـ همزمـ
وار وسرسـام  دستگیری دیوانه

ــتادان    ــا  اســـ زور عهمـــ
ــان   ــالن کارگران  دهقان مجص
وســـایر اقتـــار  امعـــه در 

انقالب  سراسرکتور  به نام   
ز ال یافت. بعـ  ال دسـتگیری     

قه   ب ون هی  مرث و  وقه  و
هـا فرسـتاده   تامهی به قتهگاه 
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ساختار  اقتصادی و فرهنگـی کتـور    
ارد. چون مسهم بار دپیام های مصیبت

است که فقـر درواله همـه مفاسـ  را    
توانـ   ای نمـی گتای   هی  ان یتهمی

در کتور فقیر  ق  راسـت کنـ   چـه    
رس  به این که به منصه تطبیق و ا را 
برس . سردادن خیهی شعارها در یـک  
کتور فقیر   ـز فریـب مـردم پیـام     

 دیگری ن ارد.

های مبتذل گرفتن ان یتهنضج .71
-لبانی و برتری  ـویی قومی  سمتی  

-های  اههی  یک کتور را تا پرتگـاه 

ده  که هـی   های خطرناکی سوق می
 توان  زن را م یریت کن .کسی نمی

اختالفات درون حزبی  احزاب   .77
زسانی یافته را نیز بهمنسجم و سالمان

 سپارد.مزبهه نابودی می به

هـای  مردم بـه عنـوان تـوده     .72
هرچن  دانن   خاموش  همه چیز را می

م اران ها و شعارهای سیاستبه حر 
 دهن .سرخویش را تران می

ظارمان و سـتمگران  پـیش ال    .75
ش ن به  زای ش ی  و دردناو موا ه

شـان را  بـا   زخرت  در دنیا  زای ظهم
شان را پس بینن  و پاسخ ستمذرت می

 دهن .می

زنچه قاب  ذکر اسـت ایـن    و ... .74
ها بین اکثر انساناست که چتم عبرت

کور است. درتاریخ بار بـار متاهــ ه   
های شود که شخصی بر سر  مجمهمی

های دیگری خیمـه قـ رتش را   انسان
زنهـا   افرالد  وری ال اعمال گذشـته می

-گیرد. بر سـر ویرانـه  هی  عبرت نمی

کنـ   ورـی   های ظهـم  پـایروبی مـی   
عواقب ظهـم گذشـتگان را متـاه ه    

 کن .نمی
ـ هشیطان همه راه ه ظهـم  ای منتهی ب

سالد  و به وستم را برایش زراسـته می
 هــورفتن در مســیر ظهــم و ســتم و 

کنـ . تـا رولی   اسرا  تتویقش مـی 
فرارس  که کهه تهی ال مغـز ظــارم را   

زمولی و ود دارد  کـاش خردمنـ ان   
  امعه ان کی به زنها تو ه می نمودن .  

 چڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںچ

 
 75زل عمران: 
   در این  عبرتی است برای بینایان!

ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ

 777یوسف:  چۇئ
به راستى در سرگذشـت زنـان  بـرا     

 خردمن ان عبرتى است.
هرگاه خوبی یا ب ی و سود یا لیان یک 

های انسان قـرار  مو و  در برابر نگاه
هـا خردمنـ  و   گیرد  ذهن انسـان می

بـاره بـه عواقـب    ان یش  یـک عاقبت
 شود. مو وعات و روی ادها متمرکز می

 26ات: ارنالع چڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈچ
ه ـدر این عبرتی است برای کسی ک   

ــ ! ــ اب بترس ــیر )ال خ ــاحب تفس  ص
-کریمـه مـی  ارج یث در ذی  این زیه

ــ : فررذ ذلرر  مررن عبرر   وموعظررة لمررن » نویس
 ب475/ 3) ارج یث ارتفسیر «یخشى العواخ 

یعنی: در این مو و   پنـ  و عبـرت   
برای کسی است که ال عواقب بیمناو 

 است.

ها و ال گذشته کاش رهبران مجاه ین
بویژه روی ادهای دردناو هفت ثـور و  
-پیامــ های خونبــار زن عبــرت مــی

گرفتن   تا کتور بـه عـواقبی نـاگوار    
ش  و چنین روی ادهای روبــه رو نمی

یافـت. ال  دردزور لمینه ترـرار نمـی   
که خهق و پرچم را بـه مـر    حوادثی

ای بترن  که سر ظارمان و همان صخره
ستمگران قبـ  ال او را همـان صـخره    
شرسته بود. در زن رول ن امت سـودی  
ت نــ ارد. خــ ای متعــال حارــت عبــر

ناپذیری سـتمگران را چنـین ترسـیم    
 نمای :می

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ

چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  

43إبراهیم:  چڍ   ڌ  ڌ
 

)زری شما بودی  کهب در منالل  ترجمه:
هایب کسانی که بـه خویتـتن     )وکاخ

ستم کردن   ساکن ش ی ؛ و برای شـما  
زشرار ش  چگونه با زنان رفتار کردیم؛ 

ـ ــه و برای شما  مث  ذشت ـا )السرگ
ـ پیتینیانب لدی م )بـال هـم بیـ ار    ــ

  نت ی ب!
گوین : عبـرت عبـارت ال   مفسرین می

حارتی اسـت کـه ذهـن بـا معرفـت و      
شناسایی زن )روی اد یا مو ـو ب  بـه   
معرفت و شناسایی عاقبـت امثـال زن   

نمای . در )روی اد یا مو و ب انتقال می
این  ا مراد ال عبرت همـان موعظـه و   

 ب82/ 51) وارتنویر ارتجریر است.ان رل 
-ها را به عبرتقرزن کریم بار بار انسان

خوان   گرفتن ال حوادث گذشته فرا می
و کســانی کــه ال رویــ ادهای تاریـــخ 

ـــی ـــبرت م ـــام  ع ــه ن ـــیرن  ب گـ
 مـی یاخــردمنـ ان یاد « اورواالبصار»

کریم برای این خردمنـ ان  نمای . قران
تاریــخ   گیــری ال  امعه را به عبـرت 

کن   که حوادث تاریخ گذشته حرم می
تررار نتود  تاریخ بار بار قابـ  ترـرار   
نباش . ظهم   بروت و ستم حرـام بـا   

های تررار به منصه ظهور نرس . انسان
صورت مررر درپای  ه  بی شماری به

  انسان قربانی نتود:
 2ارجتر:  چۅ  ۉ  ۉچ

 پس ا  اه  بصیرت  عبرت بگیری .
قرن اخیر کتور ما  سرشـار  تاریخ  نیم

ال حوادث و روی ادهایی اسـت کـه در   
های عبرت اش بهترین لمینههرحادثه 

زموختنـ .  حتمی سوق داد  می
-تا مجروم به ترـرار زن نمـی  

 ش ن .
بین مـا  که چتم عبرتلمانیهر

هــا گتــوده شــود  ال گذشــته
عبرت بگیریم و ال ترـرار زنهـا   
خودداری کنیم  بال هم سالن ه 
کم و سودمن  خواه  بود. دست

توانسته ایم گـامی هرچنـ  بـا    
تاخیر در راه نجات خودمـان و  
 مردم کتورمان برداشته ایم.
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اههه معهههذور   چعنهههر  هههک مسهههافر وي 

او يههها مهههريا او يههها بهههل عهههذر ولهههري  

قدهههاي  راو ل. اويههها فديهههه ورکهههول 

 tهللا هههههههههههههههههههه  لکههههههههههههههههههههه ،وم ههههههههههههههههههههکي  

ڇ  ڍ      چ :فرمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاي 

 چڌ  ڎڍ  ڌ   

 1٨١البقرة:  

چعني اه هر ه هه  ها  هک مسهلوب  

تههههه وخههههت وروسههههته ددوی يههههو ن هههه  او ښههههه 

او ده ههههههههههه  اا هههههههههها  مههههههههههريا شههههههههههو نههههههههههو نصههههههههههار

 (۷دجو يههههههدو ل ههههههار  اههههههه حههههههاه اههههههه  ههههههال  هههههه  

( ورځهههک ۷۷ر کهههړی نهههو ذورځهههک رو ی ن هههول نههه

شهوی  ب ها تهه وخهت وروسهته يهو بهل اا هها  

ک نههوری ههه  ( ورځهه۳دوی تههه حکهه  وکههړ  ههک 

ورسهههههر  کهههههړ  نهههههو انځهههههو  ورځهههههک شهههههوی نهههههو 

نصههههههههارا اههههههههه  ههههههههال  هههههههه  انځههههههههو  ورځههههههههک رو   

نيسهههه ي او همدارنګههههه  هههههودو بههههه ههههه  اههههه  ههههال 

ي ن هههولل  لکهههه    هه  يهههو تومعلهههوم  ورځهههک رو 

دعاشههههههههوری دورځههههههههک رو   اودا هههههههه ي نههههههههوري  

مههههههههونږ درو ی سههههههههر  و البتههههههههه ضههههههههرور بههههههههه يهههههههه  

اهههههههههه ک ف هههههههههت او کم هههههههههت  ههههههههه   او   تفهههههههههاو  و 

  نيسههههه ي خهههههو ه هههههوی دههههههر   هنهههههدواه هههههه  رو 

ه ههههه شهههه ي څ ههههه رو   وي او نههههه يهههه  خههههوري 

 ههک اههه اور ااخههه شههوي وي  او نههور هههر شهه ر 

او  ههههههودو بهههههه  رو   يهههههو قسههههه  دغههههه   خهههههوري 

عباد  ګاڼه اوځه رو      به ي  ښه ر جهام  

سهههههه ر خ با  شهههههه ی حسههههههک جههههههاه( نههههههه اغو 

رو   دخوشههههههههههههههالک  مههههههههههههههونږ وايههههههههههههههو  جلههههههههههههههد اول 

ه ه دي  هه  ه  هها تههاههعبهاد  دی نههه دغهه  او 

دکمههههوالل او يههههها ويههههاتوالل  اويههههها دمخوهههه  والهههههل 

انځههههو بنهههههاو څ ههههه يههههو  بنههههها  رو   داسههههالم د

د . او داسهههههالم دار هههههانو څ هههههه يهههههو اسا ههههه ي 

رو   ن هههههول اهههههه ههههههر  رکهههههک دی  او دا عمهههههل 

مولهههههههههههف  ههههههههههه    چعنهههههههههههر  هههههههههههل مسهههههههههههلماه  

عاقهههههههل  بههههههههال   نارينههههههههه وي او کههههههههه  هههههههه  نه 

 :فرمههههههههههاي  tلکههههههههههه  ههههههههههک هللا فههههههههههرض دي 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  چ

ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  

 1٨١البقرة:  چڦ   ڦ  ڦ

ای مؤمنهههانوفرض کهههړی شهههوی د   

تاسههو رو   ن ههول لکههه تنګههه  ههک فههرض ه اهه

کهههړي شهههوي و  اهههه ه هههه کسهههانو بانهههدي  هههل 

لتاسهههههو څ هههههه مخوههههه  ت هههههر شهههههوي دي  ل هههههار  

ددی  ک حهاه بهک کهړ  دګناهونوڅ هه  او 

القهو  وي فديههه  معهام ورکههول دي مسههک ه 

 راځل: يت شريف   آاو همدا  ر اه بل  ته

ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ  

 1٨١البقرة:  چچ   چ  ڇ  ڇ

چعنههههههر هههههههر ه هههههههه  يههههههت اولههههههه برخهههههههه(آ د اههههههورتني  

تا  ر څ ه مريا وی اويها اهه ه  ل لتوی 

اهههه ه هههه شهههمارل دي دنهههورو  سهههفر  ههه  وي نهههو 

  معنههههههر دا ههههههل بايههههههد قدهههههها  اههههههه اههههههور  ورحههههههو

ډول راوګرحههول شهه ي  نههه دا ههک خههو ل شههوي 

رو ی ډيهههههري او قدههههها  يههههه  کمهههههه راوګرحهههههو   

اهههههههههههه ( ۲۱۲تفسههههههههههه ر مظاهههههههههههري اهههههههههههه اول جلهههههههههههد 

مهههههف ه  ههههه  دسهههههع د ابهههههک جب هههههر اهههههه روايهههههت  

 (۱۵۳  جلهد يدو اوهمدارنګه تفس ر قرمبي 

 هههه   نقههههل کهههههړي دي  ههههک درمدههههاه دم اشههههه ر 

 دا  ههه رو   ن ههول اههه نصهههاراو ههه  فههرض و   

درمدههههههاه م اشهههههههت  لههههههه او ي او ګرمهههههههۍ تهههههههه 

شههههههههه ي او لهههههههههه  مههههههههه  تهههههههههه او دګرمهههههههههۍ رو ي  ،  

 ضههههههه  ر وي نهههههههو ددوي علمههههههها  راجمههههههه  م
ً
بعهههههها

صههههههههههله يهههههههههه  وکههههههههههړ   ههههههههههک رو   بههههههههههه او ف   شههههههههههو 

 هه  نيسههو  البتههه اههه موسهه  سههرلل دپهميشههه 

رمههههههههۍ اههههههههه عههههههههوض بههههههههه لهههههههه  ورځههههههههک ويههههههههات  دګ

 نو تلوينت ورځک رو   به يه  ن ولههنيسو  
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تههههههه  ههههههک  سههههههته والههههههل اجههههههاو   شههههههتهر اويهههههها و 

 ف ههههههههههت وي دهللا حکهههههههههه  وی او اههههههههههه کههههههههههوم ک

  ههههک حکمههههت د او هههههر مههههونږ تههههه قبههههول دی 

 آيههههههههههههههتدفرضههههههههههههههيت د رو ی دی نههههههههههههههو ه ههههههههههههههه 

ملک ههههههههههههههههههههج چڦ  ڦچ د شهههههههههههههههریف

خه تهههر ګنههديږي  هههل ه ههه وههههد او تقهههوا هههههههت

د  او  او دګنهههههههههاهونو څ هههههههههه حهههههههههاه  غورنهههههههههه

 کماحقههههه رو   ههههه  ه ههههه رو   د   ههههک سههههتا

رو   وي چعنههههههههههر اههههههههههه  غههههههههههړو دجسهههههههههه  د ولههههههههههو 

خوله به غ بت او تهمهت نهه کهوی اودا ه ر 

 ههههههههک تههههههههه نههههههههور  دويهههههههه  حکمههههههههت يهههههههه  دادی  

بهههههههل د ی شههههههه ر نهههههههو د ږ اخ لهههههههه ویی او تههههههه

احسههههههها  بهههههههه درتهههههههه  یاو تنهههههههد وییلههههههه

د وشههههه ي او ددی اهههههه سهههههب  بهههههه در ههههه  

رحههههههههههه  او ع وفهههههههههههت مهههههههههههاد  قهههههههههههوي او ، 

شههه ي  دريههه  حکمهههت دادی   هههک  ا هههاو ی

رو   دصههههحت ل ههههار  ډيههههر  ښههههه او ح ههههر 

 هههههک ضهههههروري د   لکهههههه  لقمهههههاه حکههههه   

فرمهههههههايلل دي کههههههه  خهههههههوا   عههههههه ه دوا  او 

يههههها  آمسهههههتقل صهههههحت دی  او اهههههه دی 

  ک شوي    ه  دی خبری ته اشار  

 ١1ألاعرا :   چپ  ڀ   ڀ    ڀچ

 .خهههو ل او تنهههل کهههوی او اسهههرا  مکهههو   

تهههههه ډيهههههر  tدی اسههههها   هههههک رو   هللاه اههههه

اههه  هه  خههوا او ډيههر اههه  عبههاد  دی لکههه 

  حدي  شريف    راغلل؛

،م لر  ادال روم فانر  لرذ وانرا آکال عمال بنرذ 
   روا  مسل ( اجز  ب ؛

دم ل هار  دی او آچعنر هر ن ه  عمهل دبنهي  

يهو اهه لسهه او  لږ تر لږ  اکلک اجر لري  ک 

ويهههها  اجههههر تههههر اخههههال  اههههوری تعلهههه  سههههات   

مها ل هار  د   او و حکهه رو   البته رو   نهه  

و  بهههه اخ هههل ،  اجهههر ورکهههوم رو   دار تهههه 

  لکههه امههام غهالههل اههه اح هها  العلههوم خههامر

 ههه  ل کلهههل دي   هههک درو ی اهههه رارسههه دو يهههو 

هنههههههههههدو خ هههههههههههل ووي تههههههههههه نصههههههههههه  ت وکهههههههههههړ او 

 منعههه کههړ  د رو ی ددښههوار  خو لههو څ ههه 

بلههه ورغ دغههه هنههدو دغههه  ادب اههه خههامر 

وي ګوري  ک ښهوار  دمسهلمانانو مهی  ه  و 

خههورای کهههوي نهههو اهههه ت  ههو  يههه  وواههههه تهههو 

ورځههههک پهههه  دغههههه هنههههدو مههههړ شههههو نههههو  هههها اههههه 

د  د  نههههههوهههههههههههههههههههه  ول ههههههههههوب  هههههه  اههههههه جنههههههت کهههههههههههههخ

وځوښههته جنههت تههه دتللههو علههت يهه  ورڅ ههه 

ده اهههه وخهههت ګنههه هانهههو هنهههدو وويهههل دحههه

مههه  هللا ايمهههاه نصهههي  کهههړ او هللا جنهههت 

 ته داخل کهړم او د لمه  دنصهي  ک هدو 

علهههت راتهههه هللا د رو ی احتهههرام  وجهههه او

 اه ګوته کړ.

اکثهههههههر  او ويههههههها  وخهههههههت بايهههههههد اهههههههه تهههههههالو   -۲

اهههههههههه ورغ دق امهههههههههت  دا هههههههههک د رو ی  سهههههههههبت 

   هه ادا هه   حههال  هه حانتههه کههړای  tهللا

 ههههههههههول ن هههههههههه  اعمههههههههههال دهللا ل ههههههههههار  دي د دو  

جاتونهو نههه اول دا ههک رو   دهللا او بنههد  تههر 

م ههن  يههو راو دی  ههل اههه خو لههو او ن ولههو يهه  

و ددی  بنههههد  څ ههههه بههههل تههههوی ارتههههه د هللا ا

نههههههههه اهههههههههوه کي؛ او دويمهههههههههه دا هههههههههک رو   ډيهههههههههر  

مههههههههههههههههههههاتوونو  د  شههههههههههههههههههههاواتو او خواهشهههههههههههههههههههههاتو 

 یاو تنههههههد ییو نفسهههههان و لهههههر  اههههههه سهههههب  د لههههه

سههر    ههک  سههبت رو ی تههه اههه نههورو اعمههالو 

دی سهب  ه    دا مفت ک  ل دل ک کی  ا

 رو   ن ول د ا ساه اه ايماه د،لت کوي 

    ۲۵۲  (  ي قرمبي دو  

حانګړت ههاو تههه يهه  اههور  اههام بايههد ،نههدی نههو 

 .لرنه وکړو 

بايههههد د ادب او احتههههرام اههههه سههههترګه ورتههههه   -۱

وګههورو  او احتههرام اههدی معنههر  ههک دعب  ههاتو 

او لاههههههو اولعهههههه  څ هههههههه حههههههاه و غهههههههورو  او د 

جنهههههج او جهههههدل څ هههههه اجتنهههههاب وکهههههړو لکهههههه 

ديهههو حههههدي  مفاههههوم دا ههه ر دی  ههههک کههههه  هههها 

 ی درسر  جنج وکړ اه رو      نهو تهه  درو 

اهههه احتهههرام ه هههه سهههر  جنهههج مکهههو  او ورتهههه 

وايهههه و  رو   يههه   اوکهههوم کسهههاه  هههک درو ي 

ن ولهههههو څ ههههههه معههههههذور  وي نهههههو بايههههههد خههههههو ل 

تنههههههههههههههل اهههههههههههههه  وکههههههههههههههړي د رو ي دادب اههههههههههههههه او 

ه شهههههههريف  ههههههه  مهههههههر  کهههههههړو  آدقهههههههر 

حکههه  ههک درمدههاه دم اشهه ر دويهه  

دی ه نههههوم دی شههههار القههههراه اودا اهههه

   هههههول اهههههه ه کهههههريآقهههههر سهههههب   هههههک 

څ هههه اول  فهههو  امل ولهههه د لهههوح 

سههههههماه تههههههه اههههههه رمدههههههاه  هههههه  نههههههاول آ

علمها  اهه  رشوی دی  ح ر دبعضه 

مههههههههههههههورد راغلههههههههههههههل لکههههههههههههههه امههههههههههههههام ابههههههههههههههو 

او دا هههههه ر نههههههور  ههههههک اههههههه  :حن فههههههه

تاسهههو رو   ن هههول لکهههه تنګهههه ه د  اههه ی فهههرض کهههړی شهههو  ای مؤمنهههانو

تاسهو څ ههه ه له   هه یکسهانو بانهد و و  اهه ه هه ی شهو  ی  هک فهرض کههړ 

څ ههه   دګنههاهونو وسهات حههاه    ه یدد ل ههار   ت ههر شهوي دي  مخوه

او اهههههه معهههههذور   چعنهههههر  هههههک مسهههههافر وي او يههههها مهههههريا او يههههها بهههههل عهههههذر 

 tهللا ههه  اويههها فديهههه ورکهههول ،وم هههکي لکهههه   ولهههري  قدهههاي  راو ل

 1٨١البقرة:  چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ :فرماي 
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اسهت فار اهوري مررهوي دي  البتههه 

 . ل غ  ګناهونه

بايههههههد رو   مهههههههات  اهههههههه ډلهههههههه ايهههههههه   -5

 اه څ هههه تهههو آ توګهههه اداشههه ي او د

دق قههههههههههه  مخوههههههههههه  خوا وتهههههههههههه ک نهههههههههههو 

اودغههههههههه وخههههههههت دهللا څ ههههههههه دعهههههههها  

حکهههه دغهههه وخهههت د دعههها   وغهههوا و 

قبل ههههههدو وخهههههههت دی او بايهههههههد رو    د

 اهههههه خرمههههها ماتهههههه شههههه ي  او خرمههههها يهههههو 

اا ههههههها  وخهههههههت دی جنهههههههج وکهههههههړي دهاهههههههک 

قوم سر   هل اهه متفقهه مهور دتراوي هو 

  ( فدايل اعمال .څ ه انوار کوي 

بايههههههد دخههههههورای اههههههه خههههههو و  هههههه  احت ههههههاي  -1

وشههه ي  چعنهههي دومههههر  ډيهههر خههههوا   ونهههه خههههو ل 

شهههه ي  هههههک ب ههههها عبههههاد  او ملونځونهههههه را څ هههههه 

اهههههههههات  وي او د رو ی  هههههههههک کهههههههههوم اهم هههههههههت او 

حکمت دی ه ه له م نځه ،  نه ش ي کوم 

 ... حکمت ته  ک اا  مونږ اشار  وکړ 

 و او عههادي ګولههوبعضهه ي خلهه  د وکهه  نههو (

  د خهههههولک ورا ههههه ر او ااهههههه موخهههههه حنهههههر الفههههه

واي  لکه رو    به هر ه ه خل  نيس ي  ک 

 اهههه کهههور  ههه  تهههه خهههوا   ونلهههري: او يههها وايههه  

رو ی لههههههههههږ دي او مسههههههههههلماناه ډيههههههههههر دي ومهههههههههها 

 هههه  نههههه رسهههه کي. او دا هههه ر نههههوری  ه برخههههه اهههه

ګرانهو مسهلمانانو دغهه خبهری مهونږ او تاسههو 

ی  هه  اد هه  تههه عههادي ښههواري خههو دغههه درو  

د  او هللا اهههههههههههههههه دي خفهههههههههههههههه ک هههههههههههههههکي خهههههههههههههههدای 

ناخواسهههته  هههک اهههدی خبرومهههو  رتهههه ايمهههاه 

دي ه او اه (م احفظنامنهم)اللهضاچ  نه شه ي 

 :يا     ه  دی خبرو ته اشار  شوی د آ

ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  چ  

 15النور:  چے

يههههو  ههههار بههههه تاسههههو سههههرته رسههههو  او  

هد  اههه نههعههادي بههه يهه  ګههه  خههو ه ههه بههه دهللا

 له الحا ه. قار او دغد   ير لوي وي ډ

 وهللا املوف  املع ه

   

 قرآه سورة بقر  .1

 تفس ر مظاری  .2

 قرمبر .١

 خ با ش ی حسک جاه .١

 فدايل اعمال .5

 

 

دقرآنکههههههههههری  حلههههههههههه ( ۱۱رو    هههههههههه  بههههههههههه يهههههههههه   

 .ختمونه کول 

عبهههههاد  بايهههههد دشهههههړر ال هههههوا ويههههها  وکهههههړو  -۳

شههړر لههه مسههک  سههبت ورځههک حکههه عبههاد  د

يهها   هه  ورتههه آدی ه لههري لکههه اههاجر تههه ډيههر 

 :اشار  شوی د 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ     

  ٦املهمل:  چڄ

بيشههکه دشههړر رااات ههدل د عبههاد   

دي اهههه خهههامر ښهههه اايمهههال کهههوونو  دنفههه  

  او ل ههار د وينهها اولوسههت موقهه  د  او ښههه 

القههدر دشههړر  لیلههةبههل ددی وج ههر نههه  ههل د

شه ه    هک اهدی عباد  دی اه نصي  شه ي

ورو م اشهههههههههههتو دعبهههههههههههاد  څ هههههههههههه  د عبهههههههههههاد 

 .غور  د 

پنههه مان  ا  بايهههد اهههه ګنهههاهونو نهههدامت او -١

اسههههههههههت فار ويهههههههههها  وويههههههههههل شهههههههههه ي  حکههههههههههه د  او

وفرمايههل مفاههوم دی   ههک رسههول هللا حههدي  

 هل ئوما ه هه ام هي دي ههالی شه ي  يها دجبر 

امهه ه وويههل و  ههک  اههه خ ههرو پسهه ر ا  مبههر

م اشت درمدهاه راشه ي او دا دومهر  عمهل 

هونهههههه کههههړي  ههههل اهههههه هللا د ت ههههر  ههههال ګنا ونههههه

 او و ښههههههههههه ي  اودلتهههههههههههه دعمهههههههههههل څ هههههههههههه تورهههههههههههه

اسهههت فار مهههراد دی حکهههه بنهههل اهههه تورهههه او 

ه   تر تو اتررله اه خ لو ،سونو تبادله ش ي

مرررن   دی حهههدي  عمهههل راشههه ي  هههک ا  مبهههر 
ا  مبههر  الرر ( ... افطر  ل ررائم فلرر  اجرر  صرروم 

   وفرمايههههههههل  هههههههها ل  رو دار تههههههههه رو   مههههههههات

تقل نهواب ورکړ د  ل ار  د هاک د رو ی مس

دی  او ده ه رو   دار اه نواب    ه  کم  

نه راځل  صحاباوو عهرض وکهړ کهه د ها و  

 وي ؟ نهههههههههههههههو ا  مبهههههههههههههههر ه او اسهههههههههههههههت اعت نههههههههههههههه

وفرمايههل دغههه رو   مههات  خههو اههه يههوی خرمهها 

ه  سر ته رس کي  ،ومه ند   ک  دغه رو   

 .مات  دي  اه مړ  خ ټه وي 

بايهههههههههد د ايشهههههههههمني اهههههههههه خهههههههههو و   دی هههههههههه   -٦

 ود  وي حکههههه حدههههر  جههههابرخرمههها موجهههه

اهه  فرماي  و  دته  ار اهه غهرض دا  مبهر

خههدمت  هه  حاضههر شههوم نههو ومهه  ل ههدل   ههک 

ه خهههامر   اهههملاهههه مهههی  ههه  د ايشههه دا  مبهههر

 :يلخرما ارت  وي  او وي فرما

م  لايشهههه )تسررررح و فرررران فرررری السررررحوا ب کرررر (

   .     برکت دیملکو  بيشکه اه ايش

بايههههد خههههوا   دی حههههالل وي حکههههه حههههدي   -7

کرم مرن صرائم لریس لر   شريف    راغلل دي:
چعنهههي ډيهههر دا ههه ر رو    :مرررن صررریام  ادالظمرررا 

یی و دار دي  ک نه رسه کي ه هه تهه ارتهه د له

څ ههه بههل ههه س شهه ي  م ههدنينو لههه دی څ ههه 

ه ه رو   دار اخس ر  ک اه حرامو ي  رو   

ن هههههههولل وي او اهههههههه حرامهههههههوي  مهههههههاتوي  علمههههههها  

 ده ههه  هها داههار   ههک شههتمنۍ حرامههه وي يههو 

  ح لههههه ب ههههانوي  او ه ههههه دا ههههک دغههههه  هههه 

 دي ديورههههل حههههالل خههههور  هههه   څ ههههه اهههههور 

واخلل او ب ا دی درو ی څ ه وروسته دغه 

  فدائل اعمال(    .اور ادا کړي 

تراوي هههههههو اهههههههه جمعهههههههه اهتمهههههههام  بايهههههههد د -٨

وش ي حکه فق هر مسهئله د   هک اسهالم  
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ـ    تن و یری ال دالی  مهـم حرمـت بس
تارها وحهقه های دفـع  زویزان نمودن 

قبهـی   نظر و  یره طوریره در قسمت
متوس  ش ن بـه برخـی   تجت عنوان: 

خرافات  ابزار و وسای   یر شـرعی ال  
ــای    ــودن تاره ــزان نم ــ  و زوی قبی

همانا ا ـرار   -تذکر گردی  ...مخصوص
 و مفاس  دنیـوی و اخـروی  روحـی و   
روانی زنها است کـه برخـی ال نمونـه    

ی بارل زن را در پرتو احادیث نبـوی  ها
 بیان خواهیم کرد.

 سقوط در دامن شرک: – 1

ــزان  بزرگتــرین  ــرر و مفســ ا زوی
نمودن تارها و حهقه ها  دانه ها و مهره 

روی  ها یاد ش ه این است که پیامبر
یـن خرافـه هـا را شـرو     زوردن به ا

  طوریره در روایـت  معرفی نموده ان 
کـه   زمـ ه اسـت   عقبه بـن عـامر  

  فرمودن : پیامبر
َ كَ  فَرَق    َتِمیَمةی  َعلَّجَ  َمن  "     َ". 

 دفـع  و خیـر  طهب در که یعنی کسی
 دل حـرل و طهسـمیب   )تمیمه به  رر
   .است زورده شریک خ اون  با او بن د

 هــم چنــان در روایــت عبــ  ا  بــن
 زم ه اسـت کـه پیـامبر    مسعود
 .«  ك والتولة والتمائم ال خى إن» : فرمودن 
   ـاههی  هـای  دُعا و دَمّ  رُقِیَه: یعنی

بودن زنها در قـرزن و احادیـث ذکـر    
ش ه اسـت  پـس فـرد مسـهمان بـا      
استفاده ال این اسباب بـه ذاتـی روی   
می زورد که او این اسـباب را معرفـی   

ا در زنها نهاده است نموده و تاثیراتی ر
اما در عـین لمـان او میتوانـ  تـاثیر     
مو ود در زنها را سهب کن . پس تارها 
و حهقه های یاد شـ ه سـبب شـرعی    
ــ  و    ــرا خ اون ــ ؛ لی ــ ه نمیتوانن ش
پیامبرش نه تنها این اشـیا  را سـبب   
قرار ن اده بهره طوریره گذشـت بـه   
قطع نمودن زنها امر نمـوده و در حـق   

اسـباب روی بیـارد   کسی که به ایـن  
 دعای ب  نموده است.

نو  دوم سبب  سبب طبیعی است که 
میان سبب و مسبب چنـان مناسـبت   
 وا جی باش  که در واقـع مجسـوش  

 شروعم    درگرمی تُمار  تِوَره و تَمایم
 .است
 زوال و یا ضعف ایمان و عقیده: – 2

 رر دیگر روی زوردن به اینگونه تارها 
و حهقه ها این است که اعتماد نمـودن  
بر زنها و مؤثر دانسـتن زنهـا در دفـع    
مرض و خطر و کسب نفع و برکت سبب 

ــ ا  لوال ایمــان و ال دســت دادن عقی
توحی ی و یا  عیف و سست ش ن زن 
میگردد؛ لیرا هرگـاه زویـزان کننـ ه    
اینگونه تار ها و حهقـه هـا را مو ـب    
  حصول شفا و دفع امراض بـاور نمایـ   
پس این باور به شرو اکبر می انجامـ   
  که سبب خروج ال دین و مهت میگردد
و اگر حصول شـفا و دفـع مـرض را ال    

ب ا  ب ان  اما ال این تارها و حهقه  ان
  اسـتفاده  وسای ها به عنوان اسباب و

نمای  پس این شرو اصـغر بـه شـمار    
میرود که بـال هـم در ردیـف گناهـان     

 کبایر قرار میگیرد.
در مورد اسباب بای  یاد زور ش  کـه   و

اسباب بر دو نو  ان   شرعی و طبیعی. 
اسباب شرعی اسبابی ان  که بر سـبب  

اشـ    ن زنها دری  شرعی مو ـود ب بود
ــوص  ــای مخص ــار و دعاه ــ  اذک   مانن
خوان ن برخی سوره هـای قرزنـی بـه    
 رض دست یافتن به شـفا کـه سـبب    

گردد یا توسط عق  قاب  درو 
  مانن  اینره نوشی ن زب باش 

سبب رفع تتنگی میگردد و یا 
اســتفاده ال ربــاش هــای گــرم 

ال متر  سـردی   سبب نجات
کـه ال   یا ادویه یـی  میگردد  و

مواد خاصی ساخته میتون  که 
ســـبب نـــابودی  ـــراثیم و 
میرروبهای میگردد که مو ـب  

اض گوناگون می شون . امـا  امر

 خر:آقسمت دوم و  دکتور عبد الباری حمیدی 
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نیــز در پــی دارد کــه در ایــن 
 َتزِیر ككَ  َد  ِإنرََّهرا َ َمرا »حـ یث   مهۀ

نیا ِإدَّ   زم ه است.«َوه 
یعنی نمی افزای  برایت مگر  " 

 " عف و سستی را 
محررروم شرردن از فررال     - 4

 وکامیابی:

ــر روی    ــان دیگ ــاره و لی خس
تـار و حهقـه  همانـا     زوردن به

مجروم ش ن ال فالح و کامیابی 

 دریـا  ال کـه  کـوچرى  ص فها  الرَو،َ::
 یـا  مهره بتر  شود مى ریخته ونبیر
 زنهـا  ال بعضـى  بـاطن  در که مهره خر

 .دارد و ود حتره
در حق چنین اشراا  و   دعای پیامبر – 6

 افراد:

 رر و لیان دیگر روی زوردن به اعمال 
و خرافات یـاد شـ ه ایـن اسـت کـه      

ــامبر ــراد و   در پی ــین اف ــق چن ح
طوریرـه در حـ یث فـوق      –اشخاص

  و بـ ون  مودن تذکر گردی  دعای ب  ن
شک دعای پیامبر چه خوب باش  یا ب  

 مستجاب خواه  ش . 
 ضعف توکل و اعتماد بر اهلل: -7

 رر و لیـان دیگـر بسـتن و زویـزان     
نمودن تارها و حهقه های یاد ش ه ایـن  
است کـه روی زوردن بـه زنهـا سـبب     
 عف توک  میگردد  توکهی که انسـان  
به وسـیهۀ زن بـه ا  متعـال نزدیـک     

ود  و چون شـر  و عقـ  سـبب    میت
یی  نمی کن  پـس  بودن این اشیا  را تا
 مـور انها اعتماد بـر  اعتماد نمودن بر ز

وهمی و خیاری است که با عقی ا توک  
 تضاد دارد.

 منابع:
 (154/  4) حمر  ،ا مسرن   ح یث اا امام -1

/  4)حرررررا م ،ا مسرررررت ا  و اوایررررر  نمرررررو،ه،
 ب  صح  آن حکم ک ،ه اس . ( 244

/  4)مست اك و ،(3993)ب خم او،،  بذ سنن -2
 .ال هبذ وافق  و الحا م صحح  و( 241

 .3خ افة التمائم والح وز ص:  -3
 نفیِّررررع بررررن لعلررررذ: العقیرررر   میررررزان فررررذ التمررررائم -4

 :هررررررررررر1411: 1ط: الرررررررررروطن ،اا: العلیررررررررررانذ
 .بت  ف12 -11ص

  (214/ 33) حم  مسن  -5
 مسن  احم   -4
 (2577: ص )فااسذ -ع بذ ابج ي ف هن  -7
 

م و تارها  دانـه هـا و اشـیای    این تمای
دیگر همه  ماد مجض انـ  کـه هـی     

 عالقۀ به شفایابی انسان ن ارن .
 زیاد شدن ضعف و مرض: -3

  درد و سـتی زنانیره هنگام مرض و س
سـایر   پریتانی به تعویـذ و طومـار و  

تارها و مهره ها روی می زورنـ  بایـ    
ب انن  که این تعویذ ها نه تنها  عف و 
مرض زنها را درمان نمـی کنـ  بهرـه    
سبب افزایش مـرض  درد و پریتـانی   
ــا میگــردد  چنانچــه در حــ یث   زنه

اسـت کـه    زمـ ه  عمران بن حصین
 حهقۀ ویا مردی تار لوی با در پیامبر
 " َهرِ ِه  َمرا َو ی َح َ "  :فرمودن  دی ن  و را
 چیست؟ زن مرد گفـت:  این برتو وای
 (خركلكّنج)کردن دور یعنی بخاطر ال َواِهَنِة  ِمنَ 

    .است سستی و  عف
 ِإدَّ  َتزِیر ككَ  َد  ِإنرََّهرا َ َمرا" فرمودن :  پیامبر
نیا َها َوه   َمرا َعَلی ر َ  َوِهرذَ  ِم َّ  َلو   فَِإنَّ َ  َعن َ ؛ ان ِب  

ا َ فر َلح  َ   ."َ َب ی
 کنـ   نمی لیاد این که باش یعنی زگاه

 را  سسـتی ات  و  ـعف  مگر تو برای
 و بمیـری  تـو  اگر لیرا زنرا؛ بیان ال دور
ـ  باش  تو بالوی در این  رسـتگار  زهرگ

 .ش  نخواهی
ال این حـ یث شـریف بـه صـراحت     

که بستن این حهقـه   می شود دانسته
مهره ها قب  ال خسـاره و   ها  تار ها و

لیان اخروی  خساره و لیان دنیـوی را  

است که در همان حـ یث فـوق تـذکر    
 فرمودن : رفته است که پیامبر

ا  َ فر َلح  َ  َما َعَلی  َ  َوِهذَ  ِم َّ  َلو   فَِإنَّ َ  »   .«َ َب ی
 تـو  دربـالوی  این و بمیری تو یعنی اگر

 .ش  نخواهی رستگار زهرگ باش 
 :سکونراحت و محرومیت از  - 5

لیان دیگر روی زوردن بـه ایـن     رر و
تارها و حهقه ها این است که بستن این 
نو  تارها سبب مجرومیت ال سـرون و  
اطمینان  راحـت و زسـایش میگـردد     

روایت ش ه  چنانچه ال عقبه بن عامر
َمن  تَرَعلََّج َتِمیَمرةی فَرَل »  فرمودن : که پیامبر

 «.لََّج َوَ،َعةی َفَل َو،ََ: اللَّ ك َل ك َ َتمَّ اللَّ ك َل ك َوَمن  تَرعَ 
ب را ۀ) تعویذ و مهریعنی کسی که تمیمه

به نیت تمام ش ن کـار و رسـی ن بـه    
صـ    که مرادش زویزان نمای  و کسی 

و دانه های سفی  رنـگ را کـه ال قعـر    
دریاها بیرون زورده میتـود بـه هـ      
کسب سرون و راحت بر ب نش ببن د یا 

ـ     هرگـز سـرون و   زویزان کنـ  خ اون
 نرن .او راحت را نصیب 
 آمده است:  «وَ،َعة» در تو یر کهمۀ

 کودو برگردن " «الَكلر َ  او و،ّ: ال َّرِبذَّ » 
   ."زویخت سفی  مهره یاسگ

است  وك،وك: مص ر است که  معش الرَو، :
  ـرض   و هـ    قبـر   گـور  : به معنای
 .مهره خر مهره 

  رر دفع و خیر طهب در که کسی
 بن د دل حرل و طهسمیبتمیمه) به
  .است زورده شریک خ اون  با او

 هم چنان در روایت عبـ  ا  بـن  
 زم ه است که پیـامبر  مسعود
 :  فرمودن 

 «.  ك والتولة والتمائم ال خى إن» 
    اههی  های و دُعا دَمّ رُقِیَه : یعنی
عمـ    درگرمی  تُمار تِوَره  و تَمایم
 .است شرو

 



 

    

   

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علم: -1

لیرا ا  متعال  عقوبـت و مجـالات را   
ــه ی حجــت  متــرو   ــیش ال اقام پ

زیات ذیـ  گـواه    نگردانی ه است؛ که
   می فرمای : أزن است  ا 

 15اإلس ا : چى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئچ
پیامبری نفرستیم  هـی   لمانیره وتا »

 «.کس را عذاب نمی کنیم
 و در زیه ی دیگری می فرمای :

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ڇ  ڇ چ

ژ  ژ  ڑ    ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 145النسا :  چڑ
پیامبرانی مژده رسان و بیم دهنـ ه   »

ردم پـس ال ارسـال   ممبتای)برانگیخت
بهانه ای در برابـر ا   پیامبران  عذر و
 ن اشته باشن .  

 «.و ا    اربِ باحرمت است
 هم چنین می فرمای :

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ 

 59الق ص:  چىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ
و پروردگارت هرگز بر زن نبـود کـه    »

شهرها را نابود کن   مگـر زن کـه در   
مرکزشان پیامبری برمی انگیخت کـه  

 «.زیات ما را بر زنان بخوان 
   و نیز می فرمای :

ھ    ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ      ڭ     چ 

؛ هرچن  کـه  ردرن مجالات  بودطال  ا
 د.بو ههش مربوط به مسای  اعتقادی 

ِإنَّ اَجكرلی َحَضرَ هك  } فرموده است: پیامبر
لَرر ك: ِإَذا  ررا یَررمَس ِمرَن ال َحیَرراِ  َ و َصررى َ ه  ، فَرَلمَّ ال َمرو تك
ِخرر كوا ِفیررِ   َمعكوا لِررذ َحطَبیررا َ ِأیرر یا، َوَ و  َ نَررا مكرر ا فَرراج 

ِمررررذ، َوَخَلَ رررر   ِإلَررررى نَرررراایا، َحتَّررررى  ِإَذا َ َ لَرررر   َلح 
رررر كوَها، فَاط َحنكوَهررررا،  كررررمَّ  ، َفخك َعظ ِمررررذ فَام تكِحَشرررر  
ررررا فَرررراذ اكوهك ِفررررذ ال ررررَیمِّ، فَرَفَعلكرررروا،  میررررا اَاحی ان ظكرررر كوا یَرو 
َفَجَمَعرر ك اللَّرر ك، فَرَقرراَل لَرر ك: لِررَم فَرَعل ررَ  َذلِررَ   خَرراَل: 

َیِتَ ، فَرَغَفَ  اللَّ ك   َل {ِمن  َخش 
(.2754 مسلم: -3452بخااي،  مااه: ) 

مردی در حارت احتضار کـه ال   »یعنی: 
امی  ش ه بود  به خانواده اش  لن گی نا

وصیت کرد: لمانی که من فوت کـردم   
هیزم لیادی  مع کنیـ  و مـرا زتـش    

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  

 9 – 9المل :  چى  ىې   ې   ې     ې  

هرگاه گروهی در دولخ ان اخته مـی   »
ــان مــی  ــان دولخ ال زن شــون   نگهبان
پرسن : زیا هت اردهن ه ای بـه سـوی   
شما نیام ؟ گوین : زری؛ هتـ اردهن ه  
 و ای نزدمان زم   وری ما انرار کـردیم  

ا   هی  چیزی  »)به پیامبرانب گفتیم: 
 فرو نفرستاده است و شما در گمراهـی 

 «.بزرگی هستی 
   در زیه ی دیگری می فرمای :

ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  چ

ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی    ی  

 134ط :  چجئ  حئ  مئ

اگر زنان را پیش ال نزول قرزن هـالو   »
می کردیم  به طور قطع می گفتنـ : ای  
پروردگارمان! چـرا پیـامبری نزدمـان    
نفرستادی تا قب  ال زن که خوار و رسوا 

 «م  ال زیاتت پیروی کنیم؟شوی
این نصوص ربانی  بیان می دارنـ  کـه    

ا  متعــال بنــ گانش را بالخواســت و 
مجالات نمی کن   مگر پس ال اقامـه ی  
 حجت بر زنان و شناختن حق و صواب. 
درکتاب های ح یث به روایت صجیر ال 
ا   رسول ا  روایت شـ ه اسـت کـه   

متعال  فـردی را کـه ال حقیقـت  بـی     

بزنی ؛ طوری که زتش  گوشـتم  
را نابود کن  و به استخوان هایم 
برســ  و مــرا بــه طــور کامــ   

ــاه اســتخوان یولانبســ  ؛ زن گ
هایم را زسیاب کنیـ  و منتظـر   
رولی بمانی  که طوفـان شـود.   
ســپس زن را در دریــا بریزیــ . 
خانواده اش به وصـیتش عمـ    
کردن  تا این کـه خ اونـ   او را   
 مع کرد و فرمود: چـرا چنـین   
کردی؟ پاسخ داد: ال تـرشِ تـو.   
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 «.در نتیجه  خ اون  او را بختی 
قـ رت پروردگـار    این مرد نسبت بـه 

برای دوباره لن ه کردن زدمی پـس ال  
زن که سولان ه شود و ذرات  سـ ش  
را باد ببرد  و نیز در این بـاره کـه ا     
مرده را دوباره لنـ ه مـی کنـ  و او را    
مجتور می گردان   در شک و  هارت 

 ال  دو درحاری که ایـن   به سر می بُرد
 :است  اساسی عقی ه اسالمی ولاص
ال این دو اص   مربـوط بـه ا    یری  -

متعال است و زن  این کـه ا  بـر هـر    
 کاری تواناست.

دیگری  به رول زخـرت مربـوط مـی     -
شود؛ یعنی ایمانِ به این که ا  متعال  
مرده را دوباره لن ه می گردانـ  و او را  

 .می ده  مجالاتدر مقاب  کردارش 
اربته مـردی کـه ذکـرش در حـ یث     

ماری و کهی بـه ا  و  گذشت  ایمان ا 
معتقـ   به نجوی واپسین داشت و  رول 

بود که ا   انسـان را پـس ال مـرگش    
پاداش می ده  و مجالات می کن . این 

 -کـه  مرد  عم  صـارجی هـم داشـت   
 -عـز و ـ    -ا  این که ال  ال  عبارت

می ترسی  که او را به خاطر گناهـانش  
عز  -به همین خاطر ا  -مجالات کن 

این مرد را به خاطر ایمانش بـه   -و  
ا  و رول زخرت و داشتن عم  صـارر   

   (491/ 12 :الفتاوي مجموعة)بختی . 
چنان که مالحظه ش زن شخص عهـم  
صجیر ن اشت اما نسبت اصـ   
ایمان   شخص فوق  مورد رطف 

 قرار گرفت. أو مرحمت ا 
یک صـا    باری بالل بن رباح

گن م را به دو صـا  فروخـت؛   
به او دستور داد که زن  برپیام

را به طر  معامهـه برگردانـ  و   
حرم رباخوار  ال قبیـ : فاسـق   
ــردن و    ــرین ک ــتن و نف دانس
درشت خویی را بـر او مترتـب   

که نتان می ده : گناه و مجـالات  ال  
و تأوی  کنن ه     اه شخص خطاکار

 مرتفع می گردد.ب
هرگاه مسهمان در  نگی ن با یـک   -

فرد یا گروه و نیز در ترفیـر فـرد یـا    
گروهی  تأویهی داشت  به خاطر ایـن  

می شود؛ همان طور کـه  کار  ترفیر ن
در مـا رای نامـه    عمر بن خطـاب 

بـه   نگاریِ حاطب بـن ابـی بهتعـه   
عرض  -که ال روی تأوی  بود  -قریش
 اسرول  و )خرال عمر : إنر  خر  خران ا  و کرد:

فقررررررال:  المررررر،منین، فررررر عنذ ف ضررررر ب عنقررررر ،
لررع " لعررال ا  اطفقررال:«  لرریس مررن  هررال برر ا »

م، فقرررر   ررررمتإلرررى  هررررال برررر ا  فقررررال: اعملرررروا ما
 (.وجب  لكم الجنة،  و: فق  غف ت لكم

(2494مسلم:-3993بخاات: 

ای رسول خ ا! بگذار تـا گـردن ایـن    
 فرمود:   منافق را بزنم. پیامبر

زیا نمی دانی که ا   به اه  ب ر نظر  »
کرده و فرموده است: هرکاری که می 
خواهی   برنی ؛ همانـا مـن  شـما را    

ین هم چنین در صـجیج  «بختی ه ام
روایتی زم ه است که اسامه بن لیـ   
در یری ال سرایا  مردی را پـس ال زن  
که ال إره إال ا  گفت  به قت  رسـان .  

رسـی     وقتی این خبر بـه پیـامبر  
 سخت برزشفت و فرمود:

یَرررررا  كَسررررراَمةك َ خَرتَرل تَررررر ك بَرع رررررَ  َمرررررا خَررررراَل د ِإلَرررررَ  ِإد } 
 (.94مسلم:-4249بخاات: ...{.اللَّ ك 

ای اسامه! پس ال ایـن کـه ال    »ی: یعن
« إرــه إال ا  گفــت  او را کُتــتی؟  

این سؤال را چن  بار ترـرار   پیامبر
کرد تا ایـن کـه اسـامه گفـت: زرلو     
داشتم که تا زن رول مسـهمان نتـ ه   

و این اتفاق نمی افتـاد و بعـ     -بودم
اما رسول ا  بـر   -مسهمان می ش م.

م قصاص  دیه و کفـاره را الل  اسامه
نگردانی ؛ لیرا او تأویـ  کـرده و بـه    
گمانش کتتن زن فرد  ایز بود؛ لیـرا   

ال حرام بـودن ایـن    نررد؛ لیرا بالل
زگـاه بـود و بـه حـرام      طرل معامهه  نا

  (.253/ 21، )مجموعة الفتوت)بودنش عهم ن اشت.
 :فته باشداً صورت گرعمد -2

حتماً کردار یا گفتـار کفرزمیـزی کـه    
فردی مرترب می شود  بایـ  عمـ ی   
باش  تا در صـورت و ـود دو شـرط    
دیگر  حرم کفر بر او اطالق گردد؛ لیرا 
ا  متعال  فرد خطاکار و نیز کسـی را  
که دریهی بـرای تأویـ  کـارش دارد     
بالخواست نمی کن ؛ همان گونـه کـه   

   می فرمای :
ھ  ھ   ھ    ہ  ہ  ہ چ

 5األحزاب:  چۓھ  ے  ے  ۓ

و بر شما در انتساب هـایی کـه بـه     »
اشتباه انجام داده ای   گناهی نیسـت؛  
وری انتساب هایی که به عم  و با قص  

 «.دل انجام داده ای   گناه است
و در  ای دیگری ال قرزن کـریم مـی   

ې  ې  ې  ى    ى  ائ  چ خوانیم که:

 294البق  :  چەئائ
دگارمان! اگر فراموش کردیم ای پرور »

 «.یا به خطا رفتیم  ما را مؤاخذه مرن
 »نیز ثابت است که فرمود:  ال پیامبر

و مومنان این دعـا   زن گاه که پیامبر
را بر لبان زوردن   ا  متعـال فرمـود:   
همین کار را کردم )و شما را بر نسیان 

 .و خطای شما مؤاخذه نمی کنمب
  ( 739/ 1) :ابن  أی 

ا   »فرموده است:  م چنین پیامبره
متعال  ال خطا و نسیان امتم صر  نظر 

خطا  شـام   «. کرده و درگذشته است
خطا در اقوال و نیز خطـا و اشـتباه در   
افعال می شود. سهف صارر در بسیاری 
ال مسای  با هم اختال  نظر داشـتن ؛  
ـ    ق و اما هی  یک ال زنـان  کفـر و فس

 ن اد.گناه را به دیگری نسبت 
 (.229/ 3) :الفتاوي مجموعة ) 

 اسـت دالیهـی  نصوص و امثارتان این 
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اگر دوباره تو را شرنجه دادنـ     »یعنی:
دوباره می توانی زن سخنان کفرزمیز را 

به همین خاطر عهما اتفاق «. تررار کنی
نجـات   نظر دارن  که اگر کسی به خاطر

 انش  بر کفر مجبور می شـود   ـایز   
است که کفر را بر لبان زورد؛ و نیز  ایز 

داری کنـ ؛   است که ال گفتن کفر خود
به حر  مترکان  همان طور که بالل

گوش نررد و کفر را بر لبان نیاورد. بهتر 
است که مسهمان بر دینش ثابت ق م و 
استوار باش  و پای اری کن ؛ هرچن  به 

ـ ا بیکتتنش  -414/ 4 ) )تفسری  ابرن  أیر ،  .نجام

 ( 5/45البغوت: -14/244المنی  فی العقی   والش یعة:

خبر  ین زیهچن  ا  متعال درطرفی الو 
داده است که هی  کس را  ز به ان اله 
ی توانایی اش ترهیف نمی ده ؛ همـان  

   گونه که می فرمای :
 294البق  :  چٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ

 ـز بـه انـ اله ی    کـس را ا   هی   »
 «.توانش ترهیف نمی ده 

   و می فرمای :
 42األع اف:  چڭ    ۇ  ۇ  ۆ       ۆچ

ما به هی  کـس  ـز بـه انـ ال ه ی     و »
 «.توانایی اش ترهیف نمی دهیم

ال  مسهمانان را به تقواپیتـگی  ا  متع
ح  توانایی  امر فرموده است؛ چنـان  در

 که می فرمای :
 14ن: التغاب چہ  ہ  ہ  ھچ
پیتـه  رامی توانی   تقـوای ا   پس تا »

 «.کنی 
مطابق نصوص فـوق کسـی کـه ال روی    
خطا و یا درحارت اکراه  قوری را گوی  و 
یاعمهی را انجام دهـ  معـذور دانسـته    

 ش ه و مجالات نمی شود.
 اصول تکفیر   -1/5

در مورد ترفیر اصوری مو ود است که  
برای تجقق ترفیر و ود زنهـا  ـروری   

ت که  ال زنجمهه این اصـول را مـی   اس
 توان نام برد:

گمان کرد که زن مرد  ال إرـه   اسامه
 بإال ا  را ال ترش  انش گفته است.

 اختیار و توانایی: -3

 ا  متعال می فرمای :
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ 

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  

 114النحال:  چگ  گ گ 
هرکس پـس ال ایمـان زوردن کـافر     »

شود  )گرفتار عذاب می گرددب   ز زن 
که به کفر مجبـور شـود و قهـبش بـه     
ــی   ــ ؛ ور ــان باش ــان  زرام و مطم ایم
کسانی که سـینه ی خـویش را بـرای    
پذیرش کفر گتوده ان   ختم و  ضب 
ا  بر زن هاست و عـذاب بزرگـی در   

ر َِه  }در عبـارت:  «.پیش دارن  ِإدَّ َمرن   ك  
یَمراِن{  کسی که بـا لبـان   َوخَرل بك ك مكط َمرِمن  بِاإل ِ

کفر ورلی ه و همانن  متـرکان  رفـ    
کفر را بر لبان زورده  وری تجت ا بـار  

عرن ابرن ).زن را گفته؛ مستثنا ش ه است
 ن یهرراج  إلررى  (ص)عبرراب خررال: لمررا  اا، النبررذ

، وعمرراا ، وخبابررای الم ینررة،  خرر  المشرر  ون بررلدی 
بررن یاسرر ، فممررا عمرراا فقررال لهررم  لمررة  عجبررتهم 

ح    فقرال:   (ص)تقیة، فلما اجع إلى اسول ا 
 یررررف  رررران خلبرررر  حررررین خلرررر :   رررران منشرررر حا 
بالرر ي خلرر   خررال: د، فررمنزل ا : إد مررن   رر ه 

 ،3342: مسرررت اك الحرررا م(وخلبررر  مطمرررمن باإلیمررران.
 ذهبی ح یث را صجیر گفته است.

  (.14451مع فة السنن واآل اا : -4449 اا:  ح معانی اآل 
این زیه  درباره ی  ابن عباش میگوی : 

 نالل ش .  عمار بن یاسر
ــ  و شــرنجه    متــرکان  او را گرفتن

کردن ؛ تا  ایی که برخـی ال خواسـته   
هایتان را انجام داد. او ال این بابت نزد 

اظهار پتـیمانی و نـاراحتی    پیامبر
 یرف  »و پرسـی :  کرد. رسـول ا  ال ا 

قهبت را چگونه می  »یعنی:  «تج  خلب  
پاسخ داد: سرشـار ال ایمـان.   « بینی؟

 ؛«إن عا،وا فعك  »رسول ا  فرمود: 

 عم  رسول ا  و احادیث نبـوی  -1
بیان کننـ ه وتو ـیر دهنـ ه قـرزن     
 کریم مـی باشـ    در مـورد زنچـه ال    

نصوص در کتاب ا  در مورد معرفـت  
نالل نمـوده اسـت     أح ودی که ا 

برای شناخت: مومن و کافر  متـرو و  
کار و ظارم  موح   فا ر و نیک  پرهیز 

و مقصود  ال مواالت و دوستی کـافران  
چه است  و امثال زن الح ود... و  یره 
چیز های  دیگری که مترو  هستن   
و یقین است که هرکه در ایـن مـوارد   

قرار ن اد  زن ها را م  نظرتو ه نررد و 
ال  و ب ون استم اد  ال احادیث نبوی

نزد خود تفسیر و تأویـ  نمـود درواله   
ایمان را  بخود بسته   و ال معرفت عهم 

 بمعانی قرزن کریم مجروم مان ه است.
ایمان یـک اصـ  اسـت و شـعب      -2

که هرشعبه را نیـز ایمـان    متع د دارد
نامی ه می شود  اعهـی تـرین شـعبه    

 أن ال إرـه إال ا   ایمان شهادت کهمـه: 
و ادنی ترین زن دور نمودن خار   است

ان ال و خس و چیزهای زلار دهن ه انس
راه است  و بعضی ال ایـن شـعبات بـه    
طوری است که به لای  شـ ن زن بـه   
اتفاق همه عهما  ایمان لای  می شـود   
مثــ  شــعبه شــهادتین  و بعضــی زن 
طوری ا ست که به لای  شـ ن زن بـه   
اتفاق همه ایمان لای  نمی گردد  مثـ   
دور نمودن خار و خس ... ال مسیر راه  

ــعبات   ــن دو  ش ــان ای و درمی
متفاوت  اسـت  بعضـی زن بـه    
شعبه شهادتین مهجق است  و 
به زن قریب میباش   و بعضـی  

االذی ال طریـق    طرةبه شعبه اما
مهجق  و به زن نزدیـک اسـت    
ع ه ای همه ای این شـعبات را  
در مسهمان اللمـی دانسـتنه و   
  حرم همه را مساوی دانسـتن  
در حاریره ایـن نـو  تعبیـر و    
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و مخارفت    مخارف نصوص اسالمینظر
 به ا ما  سهف امت می باش .

و همچنین کفـر نیـز دارای اصـول و    
شعبات است  و چنـان کـه بـه همـه     
شعب ایمان رف  ایمان اسـتعمال مـی   
گردد  این چنین به شعب کفـر رفـ    
کفر اطالق می شود  و گناه ها همـه ال  
شعب کفرمی باشـ   مثـ  طاعـات و    
عبادت که همه ال شعب ایمان اسـت   

رام همه مساوی نبوده و حرـم  اما  اح
 زنها یری نیست.

و فرق است میان کسی که شرو بـه  
زورده و یــا تــوهین بــه قــرزن  أا 

نموده و میان کسی که دلدی و لنا می 
کن   و یاشراب می نوش   پس هرکـه   
همه شعبات کفـر را یرـی دانسـته و    
میان زنها فرق قای  نمی شود  مخارف 

ج ال قرزن و سنت عم  نمـوده  خـار  
منهج سهف و داخ  در  مهه اه  هوا 

 و ب عت می باش .
ایمان مرکب ال قول و عم  اسـت:   -5

قول قهب و رسان  عم  قهب و رسان و 
 وارح  این چهار امر است کـه  مـع   
کنن ه و خالصه  همه ی امـور اسـالم   

 است:
اول: قول قهب: عبارت التص یق یقین 

 و اعتقاد.
ین  و دوم: قول رسان: نطق به شـهادت 

 اقرار به روالم زنها.

عم   وارح زن است که ب ون  ـوارح  
ادا نمی شود مث :قیام  سج ه  و رفتن 

است  مث :  أدر راه های که ر ای ا 
برداشتن ق م به طر  مسـا    حـج   

و  أبیت ا  شریف و  هاد در راه ا 
باقی اعمال خیریه که به  وارح تعهـق  

 دارد.
 أو وقتی که تص یق قهب و ر ای ا 

ت ا  ال قهب بیرون شود ایمـان  و مجب
  لای  می گردد.

خضیة التكفی  بین  هال السنة وف ق الضلل فذ )
عقیر   المسرلم فرذ  -29: ضو  الكتاب والسانَّة
    -2/794:ضو  الكتاب والسانَّة 

اما وقتی که عم   وارح لای  شود بـه  
اتفاق فقها  اه  سنت  ایمان لای  نمی 

مورد قـبالً  شود.ع ه ای نصوص دراین 
ذکر ش که با و ود گناه و معصیت کـه  
به  وارح تعهق دارد  مرترب معاصـی  

 مومن و مسهمان نامی ه ش ه است.
 موانع تکفیر: - 1/6

اطالق حرم کفر بر یک شخص معـین   
متروط به این است که شرایط ترفیر  
در او و ود داشته باش  و عوامهی کـه  
؛ مانع ترفیر می شود  در او یافت نتود

ـ   ر عبارتنـ  ال:  پاره ای ال موانـع ترفی
 تأویـ  و  ا بار  خطا   هـ   نـاتوانی  

 .تقهی 
 خطا: -1

  قرزن کریم می خوانیم که:لیرا در
البقرررررررررررر  : چەئې  ې  ى  ى  ائ  ائ...چ 
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مان! اگر فراموش کردیم  ای پروردگار »

 «.یا به خطا رفتیم  ما را مؤاخذه مرن
ہ  چ در زیه ی دیگری مـی فرمایـ :  

 5األحزاب:  چہ  ھ  ھ   ھ ہ 
و بر شما در انتسـاب هـایی کـه بـه      »

 «.اشتباه انجام داده ای   گناهی نیست
و ود خطا و اشتباه ال سوی مسـهمان   
یری ال موانع ترفیـر شخصـی معـین    

است؛ هم چنین ا  متعال  به مـردم  
دستور داده که در ح  توانتـان  بـه   
دنبال حق باشن ؛ اگر در ا تهاد خود 

حق نبودن   گناهی ن ارن ؛ لیرا ا  بر
به هـی  کـس بـیش ال توانـایی اش     
ترهیف نمی ده . بر مسهمان وا ـب  

ـ   ا تهـاد   ه است که مطابق زن چـه ب
ب ان دست یافته است  ا  را عبادت 
کن ؛ اربته اگر وا   شـرایط ا تهـاد   
باش  و تمام توانش را در  ستن حق 

 به کار گیرد.
مجتهــ  مــورد خطــا   در رســول  

 فرمود:
تَرَهرررَ   كرررمَّ َ َصررراَب، فَرلَررر ك ) ِإَذا َحَكرررَم ال َحررراِ مك فَاج 

) ٌ طََم، فَرَل ك َ ج  تَرَهَ   كمَّ َ خ  َ اِن، َوِإَذا َحَكَم فَاج    َ ج 
(.1714مسلم:- 7352بخاات: -

این ح یث به طـرق متعـ د روایـت    
ــ یث را ال   ــهم ح ــت  مس ــ ه اس ش
ابوهریرا نیـز روایـت نمـوده اسـت:     

 -3161صجیر ابن حبـان:  -7176رقم:
احم  ابن حنب :در فضـای  ارصـجابۀ   
این ح یث را الموسـی بـن ابـراهیم    

مصنف عب  -783روایت نموده است :
 ب.21614اررلاق:

در این ح یث دی ه می شودکه اگـر   
عارم و قا ی مجتهـ  در ا تهـادش   
خطا شود گناه شمرده نمی شود  لیرا 
ور قص اً گناه نررده است  بنـا   معـذ  

  دانسته می شود.
 کـه  دالی بنا   عهما می گوین : نظر به 

ا ما  و قیاش درباره   سنت  در قرزن
 ی معذور و حتی مأ ور بودن مجته 

  کاری کـه خطـا صـورت    و ود دارد
گیرد به زن حرم ترفیر کـرده نمـی   
شود و ارتراب فع  به طور خطأ تاثیر 

 دارد  در ا رای حرم اصهی زن.ب 
 -19/217ت: مجموعة الفتاو 

ادامه دارد...

 

سوم: عم  قهـب: و زن نیـت و   
اخــالص و مجبــت و انقیــاد  و 

و توکـ    أتو ه به سوی ا 
به ذات متعال  و زنچـه اللمـه   

 زن است.
چهارم: عم  رسان و  ـوارح:  
عم  رسان زن است که بـ ون  
نطق رسان به زن ادا نمی شود: 
مث  تالوت قرزن کریم  و باقی 

ــره  و دعاهــا و اســتغفا ر و  ی
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له مخلوقاتو( مګر    تسهبیږ واده   هیڅکوی 

تاسههههو اههههه   سههههر  لههههه ننهههها  د هللا مګههههر نههههه اههههوه ک

  بپشههههکه هللا دی ښههههه ت مههههل  تسههههبیږ د ه ههههو

اههههه تههههاخ ر د عقورههههت داههههار  د انابههههت( ښههههه  والا 

 ”اه ا عام د اجر او نواب سر (. رح  والا 

اههه  اا ریههال  هه  د هللا تعههالک مخلوقهها  دی  هه  

هههه  بایهههد   د مسهههلماه علمهههاوو لهههه نظهههر   ه هههو

 حفا ت ش ي.

اهه اسهالم  هه  حکهه ا سههاه د  اا ریهال د سههاتلو 

ل هههار  ګمهههارل شهههوی دی  ههه  بهههل ههههیس مخلهههو  د 

دی  ههههار تههههواه نههههه لههههري. ا سههههاه یههههواو   مخلههههو  

دی  هه  هللا تعههالک د مځوهه  د مسههوول اههه توګههه 

خل  کړی دی. دا مسوولیت د اسالم له نظهر  

سهههتر مسهههوولیت دی  ههه  غ هههر لهههه  ډیهههر سهههنګ ه او 

ا سهههاه نهههه بهههل ههههیس مخلهههو  قبلهههولک هههه   شهههو. 

 هللا تعالک فرماد :

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  چ

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   

 72األحزاب:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ەئەئ

عقهههههههاب( اهههههههر  -شهههههههکه مهههههههوی امانهههههههت  نهههههههواب  ههههههه “

آسهههمانونو او اهههر مځکهههه او غرونهههه   لهههه  ههه  مهههو 

نهو منه  راو    ایدا کړ اه دوی    فاه  او ن ه (

دوی لههههههه دی  هههههه  اورتههههههه کههههههړي ه ههههههه د  امانههههههت 

بههههههههار( او وویریههههههههدل دوی لههههههههه ه ههههههههه  امانهههههههههت( او 

اورتهه کهړ ه ههه  امانهت بهار( ا سههاه بپشهکه  هه  

دغه  ا ساه( ډیر  هال  دی او نهاداه  اهه خ هل 

 عاقبت(.

 اه مجمو     دو  ډوله  اا ریال لیدل ک کي 

   

باتا  او  ر  بینههههههههههي  هههههههههه  ا سههههههههههاناه حیوانا  ن

 ههه  ه اجسههام  ههه  اههه سهههترګو نههه لیهههدل ک ههکي اههه

 .شامل دي

 لکه اوره هوا خاور  او دا    نور 

اه اسالم    د  اا ریال او ا ساه اه من   ه  

ا یکهههههه د  هههههولن    ونهههههد یهههههو  برخهههههه بلهههههل ک هههههکي  

 اددا هه    ههولن    ونههد برخههه  هه  اههه ه ههه  هه  د

 أل یهو خهال  هللاحقیقت منل شوی     هو 
تههه عبهههاد  کهههوي ددی ترتنهههج ا سهههاه د  ولهههو 

ه هههه مخلوقهههاتو د حفهههه  او سهههاتلو مسههههؤلیت 

لهههههري  ههههه  اهههههه دی نړیهههههوال  اا ریهههههال  ههههه   ونهههههد 

 .کوي 

د اسههالم مبهه ه دیههک د  اا ریههال د اههاکوال  امههر 

ههههه  کهههههړی دی لکههههه تنګهههههه  هههه  د خ هههههل کهههههورد 

اهههاکوالل خیهههال سهههاتۍ همدرانګهههه د خ هههل ښهههار 

 .ل ته ه  ااملرنه وکړ  او  ولنې ااکوال

اههههه اسههههالم  هههه  د  اا ریههههال اروښههههتونه 

یتونهو او احهادیثو سهر  نابهت آاه ډیهرو 

شهههههوی دي کهههههه هرتهههههومر  دههههه  بیهههههاه او 

ولیکو بسنه نه کوي راځۍ  ه  د اهای 

 اا ریههال د اهمیههت او اروښههت اههه ا   

او ای امونهههههههههه  خلکهههههههههو تهههههههههه ،رښهههههههههوو   

ورکهههړو تهههر تهههو د اهههای  ونهههد خاونهههداه 

نههاروغیو څ ههه اههه امههک  او د ډول ډول 

ههههههههههر  ورغ د  اا ریههههههههال سهههههههههاتنې  شههههههههو 

 .ورغ د 

هرتههههههههههه  هههههههههه  هللا تعههههههههههالک میههههههههههن  تههههههههههه راو ي اههههههههههر 

مسهههههلماه بانهههههدی  ههههه  د سهههههاتلو امهههههر هههههه  شهههههوي 

د مخلوقاتو سهاتل اهه هللا  أدی  حکه د هللا

تعههالک د ایمههاه راو لههو یههو  برخههه شههم رل ک ههکي 

او مههههههههههوی بایهههههههههههد د هللا تعههههههههههالک  هههههههههههول مخلوقههههههههههها  

 وساتو    حرمت د  حف  ش ي.

نظام اهه توګهه لهه ا سهاه نهه اهه ور  ااسالم د  

مختلفهههههههو د،یلهههههههو غهههههههوا ي  ههههههه  خ هههههههل  اا ریهههههههال 

 وسات   حیني د  اه ،ندی ډول دي:

.  اا ریال د هللا تعالک مخلو  دی. د مځو  1 

او  ولو مبی ل منابعو جو ښت د هللا تعهالک د 

حکمت  رحمت او قدر  ښوارندوی دي حکه 

ا  ( د نهههو د ا سهههاه د علمیهههت  د هللا تعهههالک اهههه 

اراخولههو ل ههار  کټههور بلههل ک ههکي او بایههد وسههاتل 

 ( الرعدش ي. 

مسهههلماناه بايهههد لهههه  اا ریهههال نهههه سهههاتنه وکهههړي 

د هللا   حکههه د  اا ریههال اههه سههاتلو سههر  ه ههو

تعههالک مخلههو  سههاتلک  هه  د هللا تعههالک. عبههاد  

او  کههر کههوي. کیههدای شهه ي د ا سههانانو عقههل بههه 

هللا  ههار نههه کههوي  هه  دا مخلوقهها  نههو تنګههه د 

تعههالک عبهههاد  کههوي  خهههو د ا سههاه د عقهههل  هههار 

 نکول د نف  کیدلو معنر نه لري 

ڱ    ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳچ

  ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ

 44اإلس ا :  چۀ   ہ   ہ  ہ

اهههه ډیهههري لهههوی لهههود  سهههر  “هللا تعهههالک فرمهههاد : 

تسهههبیږ وادههه  د  تهههه او  وا   آسهههمانونه مځکهههه 

وی  هههههه  دي او  شههههههته او ه ههههههه تههههههوی  هههههه  اههههههه د
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وي حهها،  شههدا دا سههاه اههه ،  رامنځتههه تههه 

دي  ا ساه ه ه مسهولیت لهه اامهه غورحهولک 

دی  ههههههل د هللا تعههههههالک لههههههه خههههههوا د نومههههههو ی اههههههه 

  :غا   ورکول شوی دی هللا تعالک فرماد 

 41 هو،:چىئ  ی  ی  ی   ی  جئچ

هللا تعهالک تاسهو د مځوه  څ هه ایههدا او  

  . باد کړي یاستآار مځکه 

یهههههههههههها  غوښهههههههههههه نه دا د   ههههههههههههل هللا تعههههههههههههالک آددي 

ا سهههههههاه تهههههههه دا مسهههههههولیت ور سههههههه ارلک دی  هههههههل 

کوښه  وکهړي  نومو ی ددی نهړ  د جو یهدلو 

د ه و شیانو څ هه اهه اهور  ډول اهر ه ه  وکهړي 

بهههههههادو آبهههههههادی او اهههههههر مځکهههههههه د آ هههههههل د مځوههههههه  د 

خلوقههههاتو د  ونههههد او بریههههالیتوب سههههر  اههههه  کههههر م

کښ ر وي که کوم دا  ي تو   ایهدا شه ي  هل اهر 

مځکههههههه د ا سههههههاه او نههههههورو  ونههههههدیو موجوداتههههههو 

 ونهههد لههههه خ ههههر سههههر  مههههی کههههوي ا سههههاه مولههههف 

 . دی  ل نومو ی تو   له منځه یو  ي

۱  

اها   او نظافهت د روغتیها ل هار  ا یهک تههو   دي 

نځههههه و لههههو ل ههههار  اهههها   ،ومهههه  د ککړتیهههها د لههههه م

د   اسالم د اا ۍ اروښهت اهه ډیهر  لهو   ک هه 

بیهههههههههههههههههههاه کهههههههههههههههههههړی دی د مسهههههههههههههههههههلمانانو شهههههههههههههههههههعار او 

 ا ژندګلوي ي  جو   کړی د  .

 :رسول هللا فرماي  

ِإنَّ اللَّررررَ  ِطیررررٌ  یكِحرررر ا الطِّیررررَ ، َنِظیررررٌف یكِحرررر ا ) 
ال جكروَ،،  النَّظَاَفَة، َ  ِیٌم یكِح ا ال َكرَ َم، َجرَواٌ، یكِحر ا 

َمرعك  فَرَنظِّفكوا بركیكوَتككم ، َوَد َتَشربرَّهكوا بِرال یَرهكوِ، الَّتِرذ َتج 
َناَف ِفذ ،كواَِها  (۰۹۷مسن  ابویعلی الموصلی :) (.اأَل  
هللا تعههههههالک اههههههای دی او اهههههها    

اررهههههههههههههههههههههها   خوښهههههههههههههههههههههوي ماررانههههههههههههههههههههههه دی م

. خوښوي سسل دی ضه او  خوښهوي 

حکه نو تاسو خ ل کورونه اهای سهات  

و د ه ههو  ههههودو سهههر  حههاه مهههه مشهههابه ا

کهههوي  هههل د کهههور  ټلهههۍ اهههه کورونهههو  ههه  

 . جم  کوي 

 :همدا رنګه فرماي 

تنظفوا بكال ما استطعتم، فإن ا  تعرالى )
بنرررى اإلسرررلم علرررى النظافرررة، ولرررن یررر خال 

د ساینسه ي ت و ه   ا ساه غای ه مواد اچنهودل

م اب  ډير ویاه رسهوونو  دي. د سهاین  ددی 

هههههه  لهههههه  نظريههههه  و انهههههدي د هللا تعهههههالک رسهههههول 

 . د رسههههول دی څ ههههه اههههه  لکههههه منهههه  فرمههههایلل د

 :هللا ارشاد مباری دی

د ینقع بول فذ طس  فذ البی  فإن الملئكة ) 
د تررررر خال بیترررررا فیررررر  برررررول ینقرررررع، ود تبرررررولن فرررررذ 

 (۷۷۰۰معجم اوسط طب انی: )( مغتسل 
اهه کهور  ه  اهه یهو شه ي  ه  ا سها    ټلههل  

مهههههههههه ایهههههههههږد  حکهههههههههه مالیوهههههههههه  ه هههههههههه کورتهههههههههه نههههههههههه 

لهل وي داخل کي اه کوم کور     ل ا سا    ټ 

او تاسهههو هیڅولهههه اهههه خ ههههل حمهههام  ههه  بهههولل مههههه 

 .کو  

۳  

د ابهههو ککړتیهههها او لههههه ه ههههوی څ ههههه د ویږیههههدونکو 

امراضههو د مخنیههوي اههه ا   بایههد اورههه لههه  ټلیههو 

ي. رسههههههههول هللا د اورههههههههو لههههههههه شهههههههه څ ههههههههه و غههههههههورل 

ککړولههههههو څ ههههههه منهههههه  فرمههههههایل  د  د هللا اههههههای د 

 :حک  دی رسول 

رِ ي َد یَربكوَلنَّ َ حَ ) اِئِم الَِّ ي دَ َیج   ك كم  ِفذ ال َماِ  ال َّ
 (۴۷۴بخاات: )( . كمَّ یَرغ َتِسالك ِفی ِ 

اهه و،   اورهو  ه  هیڅولهه بهولل مهه کهو   

ه هههه  هههل نه هههکي نهههه  حکهههه  هههل وروسهههته اهههه دی 

 .   غسل کوی 

دا ډول اوره بیله ا تیا ضای  کول ه  د اورهو د 

 :ککړتیا سب  ک کي حدی  شریف دی

 َّ ِبَسرررع    َ نَّ َاسكررروَل اِ  َصرررلَّى ا  َعلی رررِ  وَسرررلََّم َمررر)
ذ : َ ِفرَوهكَو یَرتَرَوضَّمك، فَرَقراَل: َمرا َهرَ ا السَّرَ فك  فَرَقرالَ 

ررَ اٌف  خَرراَل: نَرَعررم   ، َوِإن   كن ررَ  َعلَررى نَرَهرر   ال وكضكرروِ  ِإس 
 (۴۱۹: ماجةابن )( َجاا  

رسول هللا سعد ولیدی  ل ه هه اود   

را  دی سهتنګهه اورته وویهل دا ؛کوی نبي

حدهههر  سهههعد ورتهههه وویهههل  هههل اهههه اوداسهههه  ههه  

 را  وي؟سه  ا

رسهههول هللا ورتهههه وویهههل  هههل ههههو اهههه دی  ههه  هههه   

را  دی کهههه تهههه هههه  تهههه د نهیهههدونو  لنههه ي سههها

 .ار غا   اود  کوی 

 

 (۷۰۷۷۷کنز العمال: ) (الجنة إد  ال نظیف
تههر کومههه  ههل مههو و  وي اههاکوالک کههو   

بنس  ار اا   و،  دی جنهت حکه  ل د اسالم 

  . ته به ه ه توی داخل کي  ل اای وي 

د مههههههومک ا ژنههههههدګلوي  دا رنګههههههه اسههههههالم اههههههاکوالک 

ګولههههههه  د   د  اا ریهههههههال سهههههههاتنه او د  ټلیهههههههو اهههههههه 

لهه منځهه  ایدا کیدونو  ههر ډول ککړتیها  سب  

ور اهههههه غههههها   کهههههړي دي حکهههههه  و ل دههههه  د مهههههومک 

ار  اههها   د ههههر ډول ککړتیههها د لهههه منځهههه و لهههو ل ههه

 .،وم  د 

۲: 

دا هههه  د  اا ریهههالل ککړتیههها ماههه  سهههب  کیهههد،ی 

 :ي. رسول هللا له دي څ ه من  فرمایل ش 

اترَّقكرررروا ال َمَلِعررررَن الررررأََّلَا: ال بَرررررَ اَز ِفررررذ ال َمررررَوااِِ،، ) 
 (۸۷۳سنن ابن ماجة : ) (.َوالظِّالِّ، َوخَااَِعِة الطَّ ِیجِ 

لعن هههههي  ی د هللا رسههههول فرمههههاي  لههههه در  

شههههیانو څ ههههه حههههاه وسههههات  قدههههاي  حاجههههت اههههه 

له کوم حای څ ه  ل اوره و ل ک کي(  ګودر 

 . او اه ،ر  کښ يهلته  ل خل  کن ني( سایه 

 :د رسول هللا ارشاد دی 

ِتبَرر   لَرر ك )  ررِلِمیَن  ك َمررن  َ َمرراَط َ ذین َعررن  َط ِیررِج ال مكس 
 (تركقكبرَِّل   ِمن  ك َحَسَنٌة َ،َخاَل ال َجنَّة َحَسَنٌة، َوَمن  

 (۱۰۳۹۰معجم طب انی کبی  : ) 

 ههههها ل د مسهههههلمانانو لهههههه ،ري څ هههههه  

 ههههههار  یههههههو  نیوهههههه  ضههههههرري شهههههه ر ل ههههههري کههههههړی دد  ل

 ل یههههو  نیوهههه  قبولههههه شههههو  لیوههههل ک ههههکي او د هههها

 . ه ه به جنت ته ځل

اهه یههو روایههت  هه  ددی نههواب لهه  برابههر  ښههودل 

 : وی دی  فرمايش

ِلرررِ ، َ و  َمررراَز )   َمرررن  َعررراَ، َم ِیضیرررا، َ و  َ نر َفرررَج َعلَرررى َ ه 
أَاِلَها َ ِ  َ م   (.َ ذین َعن َط ِیج  َفَحَسَنٌة ِبَعش 

 (۷۰۳۰۷م نف ابن ابی  یبة : ) 

 هها ل د نههاروک اوښهه نه وکههړ   اههر خ ههل  

او،د يههههههه  لګنهههههههت وکهههههههړ او یههههههها يههههههه  د ،ري څ هههههههه 

لههههه  برابهههههر  ضهههههرري شههههه ر ل هههههري کهههههړی دد  نیوههههه  

 .و ش

 

د کههور اهها   ههه  د  اا ریههال  د ،رو سههر  سههر   

ل هههههههههار  ا ینهههههههههه د   اهههههههههه کورونهههههههههو  ههههههههه   ټلهههههههههل او د 
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ارتباطات  به عنـوان یرـى ال    چکیده:
شاخه ها   وان عهـوم ا تمـاعى  ال   

و به ویـژه پـس ال     ت لمان طوالنیم
ــه    ــورد تو  ــانى دوم م ــگ  ه  ن
دانتمن ان رشته ها  گوناگون عهـوم  

ى قرار گرفته اسـت. ارتباطـات    انسان
و « انتقال اطالعـات »نخست به عنوان 
و در برداشت « اقنا »سپس به عنوان 

  «بیان شخصـى »ها    ی  به منزره 
ــتگى  » ــ  و همبس ــأثیرگزار  متقاب ت

ابـزار اصـهى دگرگـونى    »  «ا تماعى
مـورد مطارعـه و   « ا تماعى و سیاسى

بررسى واقـع شـ ه اسـت  در میـان     
ــا  مختهــ   ــاخه ه ــات  ش ف ارتباط

ارتباطات انسانى و به ویژه ارتباطـات  
کالمى به رجاظ نقش اثـر گـذار زن ال   
ــبات و    ــت مناس ــو در تقوی ــک س ی
همبستگى ا تماعى و ال سو  دیگـر  
در کاهش یا افزایش ناهنجـار  هـا و   
زسیب ها  ا تماعى ال اهمیت خاصى 
برخوردار است. در این گزی ه  برخـى  

کالمـى  ال اصول حاکم بـر ارتباطـات   
میان فرد  ال دی گاه قرزن کریم مورد 

  .بررسى قرار گرفته است
پایان سخن با سالم  استفاده ال ز ال و 

واژه ها  لیبا  عـ م اسـتفاده ال واژه   
ها  لشت  مثبـت نگـر  در گفتـار     
مخاطب مجور  و میانه رو  در گفتار 

 .ن ا ال  مهه این اصول
نویسن ه در پایان نتیجه گرفته اسـت  

اصول قرزنى بر خال  مراتب دیگـر  که 
که درمان و اصالح ارتباطات کالمـى را  
و ه همت خویش ساخته ان   سـمت و  
سو  پیش گیرانه دارد و مؤمنان را بـه  
نرات دقیق و ظریف ارتباطـات کالمـى   
میــان فــرد  زگــاه ســاخته و ال زنــان 
خواسته است که در ارتباطـات کالمـى   
 خویش به این دستورات عم  کنن  تـا 
به ح   برسن  کـه ارتباطـات کالمـى    
نامناسب  نه تنها در زنان تأثیر منفى ال 
خود بر  ا  ننه  بهره عرـس ارعمـ    
 .مناسب و مثبت نیز ال خود نتان دهن 
ــایق  ــف و دق ــ  ال ظرای ــرزن مجی در ق
ــرد  و   ــبات ف ــاره مناس بســیار  درب
ا تمــاعى انســان بــا خ اونــ   خــود  
ر دیگران و طبیعت سخن رفته اسـت. د 
این میان مو و  ارتباطات و بـه ویـژه   
ا   ارتباطــات کالمــى ال  ایگــاه ویــژه

برخوردار است که ریته زن را در مـتن  
مجور  و کالم مجور  ادیان ابراهیمـى  
و به صورت خاص در اسالم و مخصوصـاً  
در کالم ارهَّه مجی  بای   سـت. ال ایـن   
رو  بررسى دی گاه قرزن مجی  دربـاره  

و نقش حیـاتى زن در  ارتباطات کالمى 
ها  فرد   ها و زسیب کاهش ناهنجار 

و ا تماعى به ویـژه در دنیـا  معاصـر    
 .یابـ   اهمیت و  رورت دو چن ان مـى 

برا  ارتباطات تقسیماتى صورت گرفته 
است که ال زن میان ارتباطـات کالمـى   
انسان با انسان در ارتباطات میان فرد  

 .ال اهمیّت خاصى برخوردار است
یت ال دیربال بوده است اما بـا  این اهم

هـا  اخیـر در    تو ه به تجوالت دهـه 
ها  عهمـى  دینـى  فرهنگـى و     حوله

اسب را برا  ــنه منـا تماعى که لمی
فرو پاشى مرلهـا  فیزیرـى و  یـر    
فیزیرى و در نتیجه رش  و گسـترش  
ارتباطات انسـانى در سراسـر  هـان    

توان گفت  حتى مىفراهم ساخت؛ به را
ــا  ا ــرولدر دنی ــا   م ــه زن را دنی ک

ها   ان  اکثر فعاریت ارتباطات نام نهاده
ها با یر یگر بر مجور ارتبـاط و   انسان

گیرد و نقش اصهى  ارتباطات شر  مى
در ارتباطات را ارتباطات کالمى و بـه  
ویژه ارتباطات کالمى میان فـرد  بـه   
خود اختصاص داده است؛ به طور  که 
بر اساش تجقیقـى کـه توسـط رارـف     

یرورز و راونارد استیونس انجام ش ه ن
هـا در   بیتتر وقت انسـان  است 

ارتباطات  صر  ارتباطات گفتار  
شود تـا ارتباطـات نوشـتار .     مى

درصــ  ال وقــت  42گــوش دادن  
درص  ال  52رولانه  سخن گفتن  
درصـ     14وقت رولانه و  معـاً   

درص  ال وقت رولانه   73خوان ن  
ولانه و درص  ال وقت ر 77نوشتن  
اربته این تخمین  درص  26 معاً  

 است.بصورت میانگین انجام ش ه 
هنگامى که به نرات باال  کاربرد 

و « قـــول»پـــر بســـام  واژه 

 سی  شمس ار ین هاشمی                                                                             قسمت اول:                                                                    
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ها  مرتبط با سـخن   متتقات زن و واژه
و سخن گفـتن و ارتباطـات کالمـى در    
قرزن را بیفزاییم؛ پرسـش اصـهى ایـن    

گردد و زن این که  تر مى گزی ه بر سته
زن درباره اصول حاکم بـر ارتباطـات   قر

کالمى میان فرد  به چه نراتى اشـاره  
ها  قرزنى  کرده است و عم  به توصیه

توانـ    در این خصوص  تا چه ان اله مى
در تعارى ارتباطات انسانى مفی  باش  و 

 ها براه ؟ ال زسیب

 :نماى کلى ارتباطات کالمى در قرآن کریم
ن قـرز افزون بر این که نخستین زیـات  

 :  با ارتباط کالمىکریم
١العلق:  چچ  چ  چ  ڇ  ڇچ

  

بـه قهـم بـه     سـوگن  شود و با  ز ال مى
 :عنوان یرى ال ابزارها  ارتباطى

  ١القلم:  چڈژ  ژ  ڑ  ڑچ 
یاب  و قـرزن  لبـان انسـان را     ادامه مى

 ها  خ اون  یرى ال مهمترین زفری ه
ڃ   ڃ  چ    چ  چ 

  ٤ – ١الرحمن:  چچ     ڇ  ڇ
چه به طـور  کریم کن ؛ قرزن  قهم اد مى

مستقیم ال  انب خ اون  و چه به طـور  
 یر مستقیم ال  انـب  بريیـ  خـود    
حاص  ارتباط کالمى میـان خ اونـ  و   

است. ال این رو  تک تک  پیامبر اکرم
ــرزن ــات ق ــریم زی ــرا  ک ــویى ب   ارگ

ارتباطات کالمى میان فرد  به حسـاب  
م  در زین . ال این نرتـه کـه بگـذری    مى
گزارشها  متع د  دربـاره   کریم قرزن

ارتباطــات کالمــى میــان فــرد  بــین 
هـا    پیامبران به عنوان برتـرین اسـوه  

انسانى و دوستان و دشمنان زنان زم ه 

 :اصل یکم: آغاز و پایان سان با سالم
نتیجه مثبت یا منفـى حاصـ  ال یـک    

مــى میــان فــرد   ارتبــاط ارتبـاط کال 
تنگاتنگى بـا نجـوه ز ـال و پایـان زن     
ارتباط دارد. اگر ز ال ارتباط با کهمـات  
مثبت شرو  شود  ادامه ارتباط برا  هر 
دو طر  ارتباط درنتـین و خوشـاین    
خواه  بود. اما اگر ارتباط با کهمات  یر 
مثبت اعم ال کهمات خنثى یا دارا  بـار  

و  شـود  در  مثبت ان و و یا منفى شر
شـود و در   ارتباط اخـتالل ایجـاد مـى   

نتیجه به شرست و قطع ارتباط منجـر  
ــن رو  متخصصــان   ــ  شــ . ال ای خواه
ارتباطات بـر ز ـال مثبـت ارتبـاط در     
راستا  تقویت و ادامـه ارتبـاط تأکیـ     

 .ورلن  مى
قرزن کریم در زیات متع د  بـه سـالم   
کردن در ز ال و انجام مرارمـه توصـیه   

سـالم بـه عنـوان یـک واژه      کرده و ال
مثبت و زرامـش دهنـ ه در ارتباطـات    
ــرهى     ــه ش ــرد  ب ــان ف ــى می کالم

 .کن  زمیز یاد مى ستایش
قرزن در گزارش ارتباطات کالمى میـان  
فرد   سالم کردن در ز ال و پایان هـر  
ارتباطى بـه عنـوان یـک اصـ  ثابـت      
پذیرفته و سفارش کـرده اسـت. ال زن   

ــه: م ــه خ ه ــه هنگــام وارد شــ ن ب ان
دیگران  سالم کردن بر اه  خانه را بـه  
عنوان کهمـه ز ـالین ارتبـاط کالمـى      
نخستین وظیفـه مؤمنـان بـر شـمرده     

  است.

دهـ    دسـتور مـى    به پیامبر اسـالم 
زین  بـه   هنگامى که مؤمنان پیش تو مى

 ٤٤األنعام:  چٹ  ٹچ زنان بگو:
هنگامى که فرشتگان برا  تخریب شهر 

ا ر شـ ن    ح ؛روط در نزد ابراهیم
در ز ال مالقات  به زن حضـرت سـالم   

  کردن :
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ

  ٩٦هود:  چ...ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ

 ابتارت نـزد گان ما بستن فر به راستی
)ابراهیم   «سالم»گفتن :  زم ن   ابراهیم

 «...سالم»گفت:  نیز در پاسخب

ــراهیم؛   .7 ــه حضــرت اب ــامى ک هنگ

خواست ال زلر  ـ ا شـود  بـه او     مى
 :دسالم کر

ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  چ
 ٤٤مريم:  چۋ  ۋ   ۅ  ۅ

سالم برتو! به لودی » )ابراهیمبگفت: 
ال پروردگارم برای تو طهـب زمـرلش   
خواهم کرد  بی گمان او نسبت به من 

 «مهربان است.

قرزن نخستین سـخن فرشـتگان را    
پس ال قبض روح مؤمنان  سـالم بـر   

 :شمارد مى
ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  چ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     
 ٢٣النحل:  چۅ  ۅ

)رحمتب  )همانب کسانی که فرشتگان
 انتان را می گیرن   در حـاری کـه   

سـالم  » پاو ان  )به زنهاب می گوین : 
برشما  به خاطر زنچه که می کردیـ   

 «به بهتت وارد شوی 
ا   در زیات دیگر   سـالم تنهـا واژه  
میان  معرفى ش ه است که در بهتت

 .شود مؤمنان رد و ب ل مى
  ١١يونس:  چ...چ  ڇ  ڇ...چ

 ...«سالم درزنجا شان و تجیات» ... 
  ٣٢إبراهيم:  چ...وئ   وئ  ۇئ ...چ

 .«در زنجا سالم است تجیت زنها» 
ارتباط کالمى که گـام نخسـت    .2

زیـ     روابط ا تماعى بـه شـمار مـى   
مانن  هر رابطه ا تماعى دیگر  بای  

ش امنیت و زرامـش  برا  انسان احسا
فراهم سالد و قرزن با تو ه به همین 
نرته ال مؤمنان خواسته است که ز ال 
و پایان ارتباطات کالمـى خـود را بـا    
ــا    ــا فض ــن  ت ــت بخت ــالم لین س
صمیمیت و سالمتى بر  امعه اسالمى 
سایه بگستران ؛ لیرا در فضا  سـارم  
رش  و گسترش استع ادها  انسانى 

فضا  زرـوده و  پذیر است و در  امران
منافقانه  هی  نهارى به ثمـر نخواهـ    
نتست. ال سو  دیگر  فرسـتن ه بـا   
زرلو  سالمتى برا  گیرن ه عالوه بر 

گیـر  یـک    فضا سال  بـرا  شـر   
ارتبــاط شــاداب و اثــر گــذار میــان 
یر یگر  لمینه را برا  پاسـخ سـالم   

زمول است.  است  که همگى درش
اگر بر این مباحـث زداب قرزنـى   

هـا    سخن گفتن را در موقعیـت 
روشـنى در   گوناگون بیفزاییم  به

که قرزن  چه منبع  نى  یابیم مى
و ژرفى است برا  افزایش سطر 

ها  ارتباطى  کمى و کیفى مهارت
و بهبود ارتباطات کالمـى میـان   
فــرد  در راســتا  ســامان هى  

 زسـیب  وپیتگیر  ال سالیتربه
 .ها و ناهنجارها   امعه 
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تافت  در مقاب  سـخنان   برنمى
ــى  ــه موس ــرم و فروتنان  ؛ ن

ارعم  مناسبى نتان داد  عرس
ا ارتبـاط کالمـى را بـا    ه تنهو ن

ختن خود قطع نرـرد   دستور
بهرــه بــه ادامــه ارتبــاط نیــز 
متمای  گتت و به سؤال درباره 

 ...رو  زورد ؛خ ا  موسى
 

 ادامه دارد.
 

 

خــود ال  انــب گیرنــ ه کــه متقــابالً 
ــب   ــتن ه طه ــرا  فرس ــالمتى را ب س

 سالد. کن   فراهم مى مى

در نتیجه  ارتبـاط در مجـیط کـامالً     
فعال  واقعى  سارم و ممهو ال مهربـانى  

گیرد که هم بر ارتقا  سـطر   شر  مى
بهره ور  ارتباط کالمى میـان فـرد    

افزای  و هم بهـره ور  ال لمـان را    مى
برا  هر دو طر  گفت و گو به ارمغان 

 .زورد مى

بـه  م کـری در زیه دیگر   قـرزن   .٢
نجــوه  ــواب ســالم پرداختــه و    

ی  جئ  حئ         مئ   چ :فرمای  مى
ىئ  يئ  جب   حبخب  مب  ىب  يب    جت  حت    

 ٦٩النساء:  چخت  مت
ــما را تجیتى» ــون ش ــالمیبو چ  )وس

  با تجیتى بهتر ال زن یا هماننـ   گوین 
زن پاسخ دهی  که خ اونـ  حسـابگر   

  .«همه چیز است
قرزن در این زیه به مسهمانان دسـتور  

ده  که پاسخ سـالم را بـه گونـه     مى
 .بهتر  به سالم کنن ه بر گردانن 
توانـ    اگر یک ارتباط کالمى مثبت مى

موفقیت زن ارتباط را تضمین کن   در 
صورتى که پاسخ زن ارتباط به شـر   

ـ     شــک   ونبهتـر  صـورت گیـرد  ب
ــوب   ــعیت مطه ــاط ال و  ــر و  ارتب ت

 .خواه  ش  تر  برخوردار سالن ه
ــب را  ــن مطه ــه  ای ــزاییم ک ــز بیف نی

برارگیر  این ترنیک تنها بـه پاسـخِ   
شـود؛ بهرـه پاسـخ     سالم مج ود نمى

سالم به عنوان مص اق بـارل زن بیـان   
ــه   ــابراین در هرگون ــت. بن ــ ه اس ش
ارتباطى چه گوین ه و چه شنون ه بای  

ها برا  ز ـال    ال بهترین عبارات و واژه
ــان گفــت و گــو  خــود   ادامــه و پای

گر مسهمانان تنهـا بـه   استفاده کنن . ا
همین یک نرته بسیار دقیق و حساب 
ش ه در همـه مناسـبات و ارتباطـات    
خویش عمـ  کننـ   شـاه   هـش     
چتمگیر  در افزایش فضا  ارتباطى 

ها  ارتبـاطى   سارم و کاهش نابسامانى
در سطر  وامع اسالمى و حتى روابط 

 .بین ارمههى خواهیم بود

یبرا و لحرن   هاى ز  اصل دوم: به کارگیرى واژه
 :لطیف

در ارتبــاط صــجیر و ســارم  بایــ  هــم 
گوین ه خوبى بود و هم شنون ه خـوبى؛  
یعنى در تبادل اطالعات و احساسـات و  
عواطف بای  ال نقـش و تـأثیر عـاطفى و    

ها و کهمات زگاه بود. نیز بایـ    روانى واژه
تو ه داشت که چگونه بعضى ال کهمات و 

اط سـارم  ها در ایجاد و برقرار  ارتب واژه
نقتى سالن ه داشته و همواره در ایجـاد  

ن . بنابراین در ا صمیمیت و دوستى مؤثر
گفت و گو بای  نسبت به انتخاب کهمـات  

ها  حساسـیت و دقـت بیتـتر      و واژه
هــا و  قــرزن کـریم واژه  داشـته باشـیم   

کهمات را به پاو و ناپاو تقسیم کرده و 
ـ      ت:برا  هـر کـ ام توصـیفى زورده اس

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ               ۆئ  ۆئ  ۈئچ
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پپ  جئ    
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   

ڀٺ  ٺ    ٺ   ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 ٣٩ - ٣٤إبراهيم:  چڤ
زیان ی ی که خ اون  چگونه مثهـی لده  
ــار   ــ  و گفت اســت؟ ســخن طیبه)توحی
پاکیزهب همچون درخـت طیبـه و پـاکی    

ه ی زن)درلمینب ثابـت  و  است که ریت
 شاخه اش در زسمان است.

)وفصهیب میـوه ی خـودرا بـه     هرلمان 
فرمان پروردگارش می دهـ   و خ اونـ    

)ه ایتب مردم مثهها می لن   باش   برای
)وپنـ  گیرنـ ب و مثـ      که متذکر شون 
)شـرو  و گفتـار پهیـ ب     سخن خبیثـه 

)وناپاکیب است کـه   همچون درخت پهی 
ه شـ ه  )و هـی ب قـرار و    ال لمین برکن 
 ثباتی ن ارد.

در این زیه  خ اون  ال مان گار   ریتـه   
دار   استوار  و تـأثیر سـخن پـاو و    
تزرزل و بى ریتـگى سـخن ناپـاو در    
ارتباطات کالمى سخن بـه میـان زورده   
است. سخن پاو به درختى ریتـه دار و  
سایه گستر و پر بر  و بار تتبیه شـ ه  

گیرنـ  و   بهره مـى که همگان ال میوه زن 
سخن ناپاو به درختى تتبیه ش ه کـه  

ال لمین کنـ ه شـ ه و ال هـر گونـه     
 .ثمر  بى بهره است

ــره ــر  ال واژه به ــت و  گی ــا  لش ه
نامربوط در ارتباط  نتانگر شخصیت 
ناسارم گوین ه است که یا به عم  این 

گوی  و یا ال سر نادانى  گونه سخن مى
 ران . عقـ  سـهیم   این گونه سخن مى

کن  که شـنون ه در حارـت    حرم مى
نخست  بى درنگ ارتباط خـود را بـا   

قطع کن   چه  )ب لبانبگوین ه هتاو
بسا این زرودگى درونـى بـه و  نیـز    
سرایت کن  و او را ختمگین سالد و 

ها  لشـت  هـت    بر استفاده ال واژه
 .مقابهه به مث  بر انگیزان 

خ اون  در زیه دیگر   بـه حضـرت   
ش هارون دستور و برادر ؛موسى
ده  که به سو  فرعـون پادشـاه    مى

ق رتمن   سـختگیر و مغـرور لمـان    
خویش برون  و او را به بیان و رجنـى  
نرم و ب ور ال تنـ   و ختـونت  بـه    

ہ  ہ      چ :سو  حق دعـوت کننـ   
٤٤طه:  چھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے

 

پس به نرمی با او سخن بگویی   شای  
پروردگـارشب  که او پن  گیـرد یـا)ال   

 بترس .
رجن سخن  در ایجاد ارتباط کالمـى   

میان فرد  اهمیت کهیـ   دارد. بـه   
همین دری  است کـه زن فرمـانروا    
خود مجور که خود را پروردگار مردم 

دانست و هی  سـخن مخـارفى را    مى
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برای هر فریب کار یک پرچمی مـی   -7
مـی شـود    هباش  که توسط زن شناخت

 رسول ا  میفرمای :
َم ال قِ )    «17» (. َیاَمِة یركع َ فك ِب ِ ِلككالِّ َغاِ،ا  ِلَواٌ  یَرو 

  رول قیامت هر فرد پیمان شرن ترجمه:
پرچمی دارد  که بوسـیهه زن شـناخته   

همچنان در ح یث دیگری  می شود. و
فریب کار بیرق است  برای هر متقهب و

که توسـط زن شـناخت خواهـ  شـ       
َم  میفرمای : زنجضرت ) ِلككالِّ غاِ،ا  ِلواٌ  یَررو 
اَ ك فلن  (.الِقَیاَمِة ، یركقَ    «19» الك : هِ ِه َغ  

رول قیامت برای مردم متـخص   در -2
می شود که انسان فریب کـار در دنیـا   

درح یث شریف بطـور   چه کسی بوده.
 :وا ر بیان گردی ه است

ِاي اضررذ اللَّرر  َعنرر ك  نَّ  وَ )   َعررن   بررذ َسررِعی   الخكرر  

 حرمت خرید فروش امروال مسرروقه و   -1

 غربی:

فـروش امــوال   در رابطـه بـه خریــ  و  
 مسروقه رسول ا  میفرمای :

نه سرقة فقد اشترک )
 
 وهو یعلم ا

 
من اشتری شیأ

کسیره چیزی را می خرد  (فی اثمه و عأره
در حاریره می فهم  که مـال سـرقت   

ــاه و ــت در گن ــریک  اس ــرم زن ش ش
 پن اشته می شود.

به اختصار میتوانم بعضی ال نام هـای   و
 صبی  فروش اموال مسروقه و خری  و
 کتور ما معمول اسـت  و  در را که فعالً

اسـت   منع قرار داده زنرا صریجاً سالما
 بطور مثال بیان خواهم نمود:

یـا خریـ ن مـال هـای      فروختن و -7
سرقت ش ه وسایط ترافیـک ال قبیـ    
 موتر که دارای اسناد  عهی می باش .

 فروش لمین های  صبی. خری  و -2

 فروش مواد مخ ر. خری  و -5

ــ  و -4 ــه ام   خری ــراب ک ــروش ش ف
 باش . ارخبایث هم متهور می

گوشت هـای حـرام    فروش خری  و -3
   خـر و سک  پتک مث  حیوانات حرام

 یره حیوانـات کـه گوشـت زنهـا در     
 شریعت اسالم حرام گردی ه است.

یـا   فروش اعضای انسـان و  خری  و -6

ساخته می شود و ب انی  که هی  پیمان 
شرنی پیمان شرن تـر ال اورـی االمـر    

  عامه  مردم نیست.
رر   ادر روا  این است کـه هـر    معنی

نتانه ای دارد وخیانت کار پیمان شرن 
که ب ان وسیهه در میان مـردم تتـهیر   
می شود و عربهـا عـادت داشـتن  کـه     

در بالارهـا بـرای تتـهیر     پرچم هـا را 
 پیمان شرن نصب می نمودن .

رین عـذاب در رول قیامـت   سخت ت -3
ا   ذرـت بود که در مقاب   همین خواه 

متعال بوده باشـ  چنانچـه رسـول ا     
ــ :  سررلم صررلى ا  علیرر  و  عررن النبررذّ )میفرمای

َم : َ لَ َررررٌة  نررررخَرررراَل: )خَرررراَل ا  تَرَعرررراَلى ررررمكهكم  یَرررررو  ا َخ  
بَراَ: حكر َّای اَجكراٌل  ، وَ ِة: اَجكاٌل  ع َطى بذ  كرمَّ غَرَ اَ الِقَیامَ 

َفى ِمن ر ك  ، وَ فََمَ اَل َ َمَن ك  رتَرو  َتمَجَ   جیر ای، فَاس  ، اَجكاٌل اس 
َ هك ( وَ   «21» َلم  یركع ِطِ   ج 

 روایت اسـت کـه نبـی اکـرم     ترجمه:
ان  که  گفت: خ اون  می فرمای : سه نفر
م بـود.  من رول قیامت  دشمن زنها خواه

کسی که به اسم من  پیمان ببن د   اول:
 سپس  زنرا نقض کن .

کسی که شخصِ زلادی را بفروش   دوم: 
 و قیمتش را بخورد.

کسی که ال شخصی کـار بگیـرد و    سوم:
 مزدش را ن ه .

 النبررذ َصررّلى ا ك َعَلی ررِ  وَسررلَّم خَررال: ِلككررالِّ 
َم الِقیامِة یرك  فَرعك لَر ك  ِت  یَرو  َغاِ،ا  ِلواٌ  ِعنَ  إس 
اای  اِه،  د ود غَرررا،ا  ع ظرررمك غَررر   ِا غررر   ِبقررر  

  «19» (.ِمن   می  عامَّة  
روایـت   ال ابو سـعی  خـ ری  

 فرمود: پیامبر است که:
برای هر پیمـان شـرن در رول    

قیامت پرچمی است که در برابر 
اله  مقع ش قرار دارد و بـه انـ   

پیمان شرنی اش بـرایش بهنـ    
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قسم های درو ـین شـخص را   
 مورد مجالات سخت قرار داده و
   در مورد رسول ا  میفرمای :

َم الِقَیامرة، ود  ل ٌة د یكَكلِّمكهكمك اللَّ  )  ك یَررو 
یَرن ظكرر ك ِإلَرری هم، َود یركررزَ ِّیِهم، َولهكررم  َعررَ اٌب 

خال: فَق َ ها اسرولك اللَّر  َصرّلى ا ك « َ لیمٌ 
َعَلی رررِ  وَسرررلَّم  رررلا ِمرررَ اا. خرررال َ برررو َذا: 
خررابكوا وخِسرر كوا َمررن  هكررم  یررا اسررول اللَّرر   

َت ك المكسِبال، والمنَّانك َوالمكن ِفجك ِسل عَ »خال: 
  «29» (بِالَحلِف الكاِذبِ 

حقه بالی کن  ال مـا   کس فریب کاری و
 نیست.

حرمت قسرم خروردن در وقرت خریرد      -4

 وفروش:

برای هی  کس درسـت نیسـت کـه در    
فـروش بخـاطر    وقت معامهـه خریـ  و  

مال  صجت بودن مال خود قسم بخورد و
با قسم هـای درو ـین خـود    ویش را خ
ی  نمای . چونرـه قسـم خـوردن در    تأی

مال خود سبب فروش مال میگردد امـا  
برکت مال را ال بین میبرد  دین اسالم ال 
قسم خوردن به سر مـال را منـع قـرار    
 داده است چنانچه رسول ا  میفرمای :

َحقة للب  ة (. َفقة للسلعة، َمم   «27» ) الحلف َمنر 

گرمی بالار  )روغ  باعثسوگن  د ترجمه:
وب فروش کاال مـی شـود  ورـی خیـر و     

 برکت را ال بین می برد.
همچنان در ح یث دیگری که راوی زن 
ابی ذر  فاری میباش   ا  متعال بخاطر 

ه ان بــتطا  انسـال طریق اخکه پول 
 ت می زی .ـدس

 دارای عامه. فروش اموال و خری  و -1

وال تاریخ تیرش ه مخری  ا فروش و -8
انـوا  مـرض هـا در     تتـار نکه سبب ا

سـبب انـوا      امعه خواه  گتـت. و 
 مترالت دیگر در  امعه میگردد.

فروش تی  موترهای اردوی  خری  و -9
اموال بیـت ارمـال    مهی و پوریس مهی و

 نیز حرام است.

معامله بر معامله دیگری در حالیکه مدت  -2

 باقی است: «21»خیار

را گوین  که  امهه  معامالتیاین گونه مع
کسی در قمیت با هم به توافق رسـی ه  
ان  وری هنول معامهه تمام نت ه اسـت  
دیگری میخواه  که  نس را ال نفر اول 
با پیتنهاد قیمت بیتـتر بـه منظـور    
تتویق فروشن ه باالتر بخرد  اینگونـه  
معامهه حرام است چنانچه عب  ا  بـن  

رنـ   ال رسول ا  روایـت می  بعمر
  :ــفرمایـمی
 «22» (. دَ یَِبیعك بَرع ضكككم  َعَلى بَری ِع َ ِخی ِ )  

برمعامهـه   نبای  هیچیک ال شما ترجمه:
رنی   لمانیرـه یـک   نهم یگر معامهه 

برادر با دوکـان بیـع بـا  میرنـ  بـر      
دیگراللم نیست تا میان زن دو فاصـهه  
ای رایجاد کن  وخـود داخـ  معامهـه    

زنجضــرت  در حــ یث دیگــر و گــردد.
(. َوَد یَِبیعك َعَلى بَری ِع َ ِخیِ  ِإدَّ بِِإذ نِ ِ  ) میفرمای :

م اخهه نمایـ     میتوان یدر صورت «23»
که برادر اوری ا اله م اخهه در معامهـه  

ــ . در  ــر او ب ه ــویش را ب ــ یث  خ ح
) د یَِبیعك بَرع ضكرككم  َعلَرى  :دیگرهم زم ه است
، َود تَرَلقَّروكا السِّر  ٍ رَبَط ِبَهرا ِإلَرى بَری ِع بَرع ر َلَع َحتَّرى یركه 

 «24» (الساوق

بر معامهـه بـرادر مسـهمانتان      ترجمه:
ب کاال به پیتبال) خری  معامهه نرنی   و

 قب  ال اینره وارد بالار شود  نروی .  
 پوشانیدن عیب مال در وقت فروش: -3

برای هی  شخص درسـت نیسـت کـه    
وقـت فـروختن    عیب مـال خـود را در  

ین مورد رسول ا  فرمـود:  بپوشان  در
هر کس که مسهمین را فریـب دهـ  ال   

 . مهه زنها نیست
  «25» َمن َغشَّ الٌمسِلِمین فَِلیَس ِمنهكم (.) 

بـ ی زن را صـادقانه    مگر زنره خوبی و
برای هر کس که ال عیـب کـاال    بگوی  و

خبـر دارد معامهـه زن صـجیر نیسـت     
 ب زن را زشرار کن .ـگر این که عیــم
رسـول   ال  وایت دیگر ابی هریرر در

 ا  روایت میرن  میفرمای :
 ن اسرررول ا  صرررلى ا  علیررر  وسرررلم مررر  علرررى )  

صررب   طعررام فم،خررال یرر ه فیهررا فنالرر   صررابع  بلررل 
فقررررال مررررا هرررر ا یررررا صرررراح  الطعررررام خررررال  صررررابت  
السما  یا اسول ا  خال  فرل جعلتر  فروق الطعرام  

 «24» (.  ذ ی اه الناب من غش فلیس منذ

رولی رسول ا  ال  ـایی مـی    ترجمه:

را گذشتن   مـردی مقـ اری حبوبـات    
 برای فـروش گذاشـته بـود  پیـامبر    

خـود را در حبوبـات   پیش رفت دست 
درال کرد. دی  تع ادی ال زن ها پوسی ه 
ــ : ای فروشــن ه اینهــا  اســت فرمودن

! این هـا را  ای رسول ا چیست گفت: 
ر زمـ ه  باران لده است به این صورت د

فرمود: چرا پوسی ه هـا   است. پیامبر
را در باال قرار ن ادی تا همه ببینن ؟ هر 

 فرمود: پیامبر

قیامت پرچمـی اسـت کـه در برابـر      برای هر پیمان شرن در رول 

مقع ش قرار دارد و به ان اله  پیمان شرنی اش برایش بهن  ساخته 

می شود و ب انی  که هی  پیمان شرنی پیمان شـرن تـر ال اورـی    

  االمر عامه  مردم نیست.
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 قیمت تأدیه ش ه.

رفــع   مت وـت خـــه درســـارایــ -5
 متر  زن.

  سمی.  بران خساره وارده ماری و -4

مکلفیت های تولید کننده) فروشنده در برابرر  

 ( در قانون حمایت از مستهلکین:یدارخر

ت  نس بـا متخصـات ذکـر    مطابق -7
 ) مارو شرکت توریـ ی و ش ه در ریب 

 ب.متخصات  نس

 مطابقــت  ــنس ال نظــر کیفیــت و -2
 کمیت با نمونه ارایه ش ه.

عاری بودن  نس یا خ مت ال عیب  -5
 نقص. و

مصاونیت و دوام  نس یـا خـ مت    -4
 ه در مورد.مطابق تعه  ال قب  ارایه ش 

تسهیمی  نس یا عر ه خ مت به   -3
 مستههک در خالل م ت توافق ش ه.

قت توری  کنن ه مرهف است ال مطاب -6
  نس یا خ مت بـا مقـررات تخنیرـی   

اطمینان حاص  )ستن رد های ا باریب 
بع  ال زن  نس یـا خـ مت را ارایـه     و

 نمای .

توری  کنن ه نمی توانـ   مرهفیـت    -1
یک ایـن مـاده را در   های من رج فقره 

 قرارداد تجریف یا مج ود نمای .

عر ــه  ــنس یــا خــ مت بــ ون  -8
 مزاحمت به مستههک.

حصول اطمینان ال مو ودیت پـرله   -9

 تسهیالت برای ترمیم  نس.  ات و

 ه خــ مت بامهــارت و ــــعر   -71
 «29» احتیاط.

 انسانبرای  اسالم در هر عر ه لن گی 
حتـی  سهورت های را بیان نموده است 

هم یک بـا دیگـر    معامهه دو شخص در
ترحمـی    رطـف و  رطف تـرحم نماینـ   

اشخاص پول دار را تتویق نموده که بـا  
یـن خـود را بـه    تـا دَ   زنها مههت دهن 

 دربـرای تـا رین    زرامی ادا  نموده و
داریـن را وعـ ه   ا ر  شریعت اسالمی
 نموده است.

 :ین داران و رفتار خوب در معاملهمهلت به دَ

روشن ه تتخیص داد که دین دار ف اگر
و عیت ماری مناسبی بـرای پرداخـت   

درین  را به تأخیر بین الدوام ن ارد زن 
  ې  ىچ :مورد ا  متعال می فرمای 

  291البق  :  چوئەئ   ى  ائ    ائ  ەئ

اگر ب هرار تنگ ست بود  پس مههتی 
داده شود تا توانگر گردد  اخالق خوب 

ـ    امبر در معامهه بسیار مهـم اسـت. پی
 فرمای : اسالم در ح یثی می

 حّ  ا  عب ای سمحای إن با:، سمحای إن ابتا:، )
  «31» .سمحای إن خضی، سمحای إن إختضی(

 ـوانمرد و بـا    گیر  خ اون  بن ه زسان
گذشت را دوست دارد که اگر بفروش  
 ــوانمرد و بــا گذشــت باشــ  و اگــر 
خری اری نمای   وانمرد و با گذشـت  

کسی وام ده   ـوانمرد   باش  و اگر به
و با گذشت باش  و اگـر مطاربـاتش را   
 بخواه  نیز  وانمرد و با گذشت باش .

 ادامه دارد... 
 مآخذ:

 4944. صحیا بخاات، 17
 . متفج علی . 19
 . صحیا مسلم ، ح یث 19
 2227. صحیا بخاات، ح یث: 21
 خیاا:  -21
 2145. صحیا بخاات، ح یث:22
 2193. سنن  بی ،او،، ح یث:23
 .2145. صحیا بخاات، ح یث:24
 921. معجم الکبی ، ح یث 25
 112صحیا مسلم ، ح یث  -24
 .2197. صحیا بخاات: ح یث27
 .114. صحیا مسلم، ح یث 29
ما،ه هفتم وهشتم، خانون حمای  از  -29

 مستهلکین. 
 .1371: ،ح یثموطم ادمام مالح -31

 

فروش که در قانون حمایـت ال   و

 ش ه ذکـر  ررا یاد زو مستههرین 
هموطنان مـا   که مردم و یم تانمای

ــات   ــوق و وا ب ــ ین ال حق عاق
 زگاه شون . فروشن هب و خری ار)

برابرر   حقوق مسرتهل)) خریردار در  

قررانون حمایررت از   فروشررنده( در

 مستهلکین:

 تعویض یا ترمیم  نس. -7

ـ  رد  نس و -2 دسـت زوردن  ه ب

سه کس است کـه خ اونـ  در    ترجمه:
سوی شان نظر ننمـوده و  ه رول قیامت ب

لن  و زنهـا را تزکیـه    با زنها سخن نمی
نـاو   ایتـان عـذابی درد   نررده و بـر 

است. گفت: رسول ا  زن را سـه بـار   
ابـوذر گفـت: لیانمنـ  و     تررار فرمود.

ن   یا رسول ا اه لیانرار شون  اینها کی
زنرـه  امـه اش را ال روی    فرمود: ا ؟

و زنره منت می گذارد بـر    کبر کتان 
و زنره به سوگن  دروغ متـاعش    مردم

و در روایتـی ال وی    را ترویج می ده 
 زم ه: زنره الارش را می کتان .

 غ می خورد دچارروافرادیره سوگن  د
ایـن   گناه کبیره می شـون . اصـطالحاً  

ذب را  مـوش یـا  ـرق    قسم های کـا 
چونره فرد را بـه زتـش    کنن ه گوین .

تنهـا کفـاره زن     هنم فرو می کنن . و
صادقانه است. نهی رسـول   توبه پاو و

ا  ال قسم هر چنـ  صـادقانه باشـ      
برای این است که قسم خـوردن لیـاد   

عامـ    مو ب شک طرفین می گردد و
لوال عظمت نام خ ای متعال در قهوب 

 مردم است.

شـام    ن مق ش اسالم  دین کام  ودی
فروش را بطـور   است که زداب خری  و

وا ر بیان نمـوده اسـت  حـاال     مرم 
میخواهم که دو عنوان ال حقون خریـ   
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اورین زیاتی که بر پیامبر گرامی اص  متین 
 سـوره  اورـی  نالل شـ ه  زیـات   اسالم
کـه برخوانـ ن    باشـن   مـی  بعهقشریف)

چ  چ  چ  ڇ  چ وکتابت فرمان می ده 
ژ       ڎ  ڎ   ڈ     ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

  ٤ - ١العلق:  چک  ک  ک  ک   گ     ژ  ڑ      

)بخوان بنام پروردگارت که مخهوقات را 
   زفریـ   زفری   و انسان را ال خون بسـته 

تـو کریمتـرین    بخوان و ب ان که پروردگار
کریمان است  زن خ ایی که انسان را عهم 

بسبب قهم تعهیم داد   "و"نوشتن زموخت
دانســت بــه او زموخــتب  و زنچــه را نمــی

  فرمای : همچنانره درسوره )قهمب می
 ١القلم:  چژ  ڑ  ڑ  ژڈچ 

)ن  سوگن  به قهـم  و زنچـه را بـا قهـم     
 نویسن .ب می

چه سوگن ی! در واقع زنچـه بـه زن در   
اینجا سـوگن  یـاد شـ ه اسـت  ظـاهراً      

کوچری است: یک قطعه نی  و یا  یمو وع
چیزی شبیه به زن و کمی مـاده رنگـی  و   
سپس سطوری که بر صفجه کا ـذ نـاچیز   

شود؛ اما در واقع ایـن همـان    رقم لده می
چیزی است که سرچتمه پیـ ایش تمـام   

های انسانی  پیترفت و ترام  عهوم  تم ن
ا و افرار  شر  گـرفتن  ه و بی اری ان یته

باورها و سرچتمه ه ایت و زگـاهی بتـر   
است  تا زنجا که دوران لن گی بتر را بـه  

دوران تـاریخ  »کنـ    دو دوران تقسیم می
«. دوران قبـ  ال تـاریخ او  »و «  ن بترتم

شود  دوران تاریخ بتر ال لمانی شرو  می
که خط اختـرا  شـ  و انسـان توانسـت     

صـفجات نقـش   ما رای لن گی خود را بر 
کن  یا به تعبیر دیگر دورانـی اسـت کـه    

  انسان دست به قهم گردی   و  مهه

 ال او به یادگار مان . چڑ ڑچ
ال مهمترین روی ادهای لن گی بتر نقـش  

باش   چـون کـه    قهم در حیات انسانها می
گردش قهم بر صفجه کا ذ  سرنوشت بتر 

لنـ   رـذا پیـرولی و شرسـت      را رقم می
 به نوو قهمها بستگی دارد. وامع انسانی 

قهم حاف  عهوم و دانتها  پاسـ ار افرـار   
ان یتمن ان  حهقه اتصال فرری عهمـا  و  
پ  ارتباطی گذشته و زین ه بتر اسـت  و  
حتی ارتباط زسمان و لمین نیز ال طریـق  

قهــم   رــوح و قهــم حاصــ  شــ ه اســت.
انسانهایی را که ال نظر لمان و مران  ـ ا  

  پیونــ  کننــ ال هــم لنــ گی مــی
ده   تو گـویی همـه متفرـران     می

بتر را در تمام طـول تـاریخ  و در   
صفجات روی لمین در یک کتابخانه 

بینـی. قهـم رالدار    بزر   مع مـی 
دار عهـوم  و تـ وین     بتر  و خزانه

کننـ ه تجربیـات قـرون و اعصـار     
بـه زن  کـریم  است  و اگـر قـرزن   

کن  به همین دریـ    سوگن  یاد می
سوگن  بـه یـک    است لیرا همیته

امرمهم و بسیار عظـیم و پـرارلش   
شود و در بعضـی ال روایـات    یاد می

 درکشور: روز قلمبه مناسبت گرامی داشت از 
ــم ــان  قه ــان  لب ــ   و بی ــتو مع  عق   رف

  فرر و ان یته  کنن ه بیان  . قهم انسانهاست
  . قهـم  اسـت   قهم  صاحب  شخصیتتبهور و 

ــان ــت  دوم  لب ــم انسانهاس ــین   . قه مبی
  . قهـم  مهتهاسـت    تم ن و هویـت  فرهنگ
     سیاسـی  فرـری   خطـوط   کننـ ه  ترسیم
.  است  ومعرفت  ادب  ارباب  و ادبی  ا تماعی

  فرهنگ و ت تاریخواقعا  دهن ه  انتقال  قهم
فرهنگها    حهقه  . قهم است  زین ه  نسههای  به

  . قهـم  دربسـتر قـرون اسـت    ها  و ان یته
در زیین  است.  فررو هنر و ان یته  تر مان

مق ش اسالم بـه نوشـتن و حسـن خـط     
تو ه لیادی ش ه است  لیـرا  بواسطه قهم 

این معنی ال تأوی  حـ یث شـریف نبـوی    
خـود در   کـرم برمی زیـ  کـه پیـامبر ا   

زموختن خط و کتابت به مسهمانان اهتمام 
و عالقه بسیاری داشت  چنانچـه متـهور   
اســت کــه  در  نــگ بــ ر زلاد ســاختن 
اسیران دشمن را متروط به زن دانست که 
ــه مســهمانان   ــت را ب زن هــا خــط و کتاب
بیامولن . ظهور خط  بزر  تـرین اتفـاقی   
است که در سپی ه دم تـاریخ بـه دسـت    

ورت گرفت  چه اگر خـط پ یـ    انسان ص
نمی زم  و نگـارش انجـام نمـی گرفـت      
میراث عهمی پیتینیان حف  نمـی شـ     
فروغ ان یته های گذشتگان به زینـ گان  
نمی رسی  و قافهه تم ن بتری به  انـب  
قهه های کمال راه نمی پیمـود. روی ایـن   

 اسدیسیدمسل  شا  
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 .مظهوم ان 

 ا:ه توانمندیصحنه 

عرصه  والن قهـم  نمایتـگاه توانمنـ ی    
های ان یتـه ان یتـمن ان بـوده اسـت.     

انسانیت انسان تجهی  افرار معیارسنجش 
ها و توانمن ی ارلش ها را در اطرا  قهـم  

 قهم  لیراهای انسان ها بای  متاه ه کرد 
معیاری برای سنجش فرر و توان ان یتـه  
هاست. در  والن قهم هاسـت کـه عقـ     
ان یتمن ان نمود پی ا می کن ؛ چه اینره 

ــی  ــرت عه ــود:  ؛حض ــه »فرم ان یت
فرهیختگان بر کرانه قهم هایتان  هوه گر 

 العقول تحف «.است
هرکــه ســخن را بــه ســخن  ــم کنــ               

ـ   قطره ال خون  گر کم کن    بـ ون تردی
پیترفت ها  امتیالهـا و مزایـای عهمـی     
دینی  ادبی و فرری که  وامـع پیتـرفته   
کنونی ال زن برخوردارن   مرهون کوشش و 
نگارش نویسن گان دیرول اسـت و چتـم   

بختی که در زیینه تصورات  ان الهای امی 
بترِ فـردا نقـش مـی بنـ د  بـه تـالش       
. نویسن گان بتردوست امرول وابسته می باش 

نویسن گان توانـا و  »ادیبی فرلانه:  به قول
ــه شــهریاران   ــه منزر متعهــ  گذشــته  ب
مقت ری هستن  که هم چنان ال میان مقابر 
خویش بر ما سهطنت و حرمروایی دارنـ ؛  
لیرا ق رت قهمِ متری بر حق و عـ ارت  ال  
«  هر اسهجه ای قوی تر و برن ه تـر اسـت  

قهمی  یری ال ساده ترین  فعاریتنگارش و 
تبهی  و ابزار انتقـال فرهنـگ بـه     الشرا

دیگران است. ال این رو در دنیـای کنـونی   
که هر رول افق های تاله ای در چتم ان ال 
لن گانی عهمی و فرری انسان گتوده می شود 
و وقو  روی ادهای سیاسـی و فرهنگـی    
تغییراتی همیتگی را در روابط مهت هـا و  
او ا  ا تمـاعی بتـر پ یـ  مـی زورد      

ــن گان ــ   در   نویسـ ــاول و متعهـ مسـ
روشنگری افرـار عمـومی  زشـنا کـردن     
 وامع با معـار  و ارلش هـای معنـوی و    
مادی  و تعیین خط متی لنـ گی زینـ ه    
. نقتی مستمر و اساسی را ایفا می کننـ  
در  هان کنونی  نویسن گی مقامی شامخ 
را در فرهنگ مهت ها داراست و پیترفت 
 کهیه مبانی تمـ ن ال مـذهب و عهـم تـا    
سیاست و هنر و اخالق  بر مجور تـأریف و  

بیان می کنن  و با موشرافی قهـم   
نماینـ  و  ـمن    رالگتایی ها می

روشــنگری راه فضــیهت و کمــال  
تاریری هـای نـادانی را ال فضـای    
لن گی زنان می لداین  و سختی ها 
ــا لالل  و تهخــی هــای حیــات را ب
ان یتـــه هـــای حریمانـــه و   
خیرخواهانه خود گوارا می سـالن .  
خالصه اینـان انـ  کـه عـ ارت را     
پتتیبان بوده  نقاب لرین تزویر را 

و و لور می لداین   چهره صاحبان لرال
توده های ستم ی ه و م افع حقوق 

نخسـتین   « َن اّول ما خلج الّل  القلم»داریم که
 چیزی را که خ اون  متعال زفری  قهم بود؛

بی گمان قهم یری ال نعمت های بی ب ی  
ارهی است کـه کردگـار عهـیم و حرـیم      

الل در  صبرال موهبت برخورداری ال زن را
سرنوشت زدمی رقـم لده اسـت. نوشـتار    
یرــی ال مهــم تــرین راه هــای گســترش 
معرفت و پرورش فضیهت شناخته می شود 

زم ترین شیوه های تعمیق  و نگارش ال کار
ناب دینی به شـمار مـی زیـ . ال    فرهنگ 

 »را که بـه عنـوان    یرو  به  است رولاین
نامگذاری ش ه است ارج نهیم و «  رول قهم
ــمن ان   نرودر  ــش و دانت ــام دان ــت مق داش

دانتـمن ان ال ز ـال  بـا گرامـی     . بروشیم
بر دفتر ان یته  کهداشت قهم کوشی ه ان  

بتری سطری رقم لنن  تا مص اق شایسته 
 . با چنـین  نباش«  وما یسطرون »ای برای 

ــود کــه فرهیختگــان    هــ   مق ســی ب
پیتتالان عرصـه تربیـت و طالیـه داران    

شــ ن  و  دســتقهــم برصــجنه پــژوهش 
ه ایت بخش ترین و درختن ه ترین زثار 
ال خامه پرواپیته این پروانه های سـعادت  
خواه  حق  و و مردم دوست تراوش کرد و 

ال « موعظـه »و « حرمت»چتمه سارهای 
چراد بر افراشته ان یته پاو زنان  وشی  
و بر دشت تتنه دل های مؤمنـان  ـاری   
ش  و دامن دامن شروفه های عطر زگـین  

نویت را به بار زورد و تاریخ تفرر بتری مع
نویســـن گان متعهـــ  و ؛  را بیاراســـت

بتردوست که رسـارت خـود را در قبـال    
ا تمــا  انســانی و فرهنــگ متعــاری زن 
شناخته ان   با بهره منـ یِ هنرمن انـه ال   

را و زرمان های انسـان هـا   لبان  خواست ها 

تصنیف و نگارش دور می لن . هم چنـین  
ارتباط  معی و رسانه پتتوانه اصهی وسای  

ــای  ــم    ه ــای قه ــرزورده ه ــی  ف گروه
نویسن گانی است که با نگارش نوشته های 
ــاالت    ــا  مق ــزارش ه ــار  گ ــو   اخب متن
نمایتنامه ها  فهمنامه هـا  برنامـه هـای    

ادیـویی و نیـز مطبوعـات را    تهویزیونی  ر
تغذیه می کن . ال این رو می توان گفت که 
هنر نویسن گی   ـروری تـرین و عـاری    
ــ ا   ــامبر خ ــ . پی ــی باش ــرین هنرم  ت

قهم  نعمتـی بـزر  ال سـوی    » فرمای :می
و پروردگار است. اگر قهم نبود  سیاسـتی  

خوشی در دیانتی استوار نمی ش  و لن گی 
  ةحهنج الفصا « رولگار نبود

ن دریــای وچــکــه هممعــار  اســالمی 
بیررانی است با ذخایر گران سنگ اخالق  
حرمت و راهرارهای زمولنـ ه و سـعادت   
بخش  و رمز و رالهایی که بـا شـناخت و   
عم  به زن ها  لن گی مقـرون بـه کمـال    

و بهرولی نصیب  وین گان زن مـی   ه ش
شود. اگر این معار  به دست پژوهنـ گان  

سـن گان توانـای متعهـ     دانا و با قهم نوی
نگاشته نتـود و عر ـه نگـردد   امعـه     
بتری همیته در تاریری هـای نـادانی و   

باقی خواه  مان . بی  فاق  اراده وراهراری
شک درباره ایـن وظیفـه و عمـ  خطیـر     
نویسن گان دانتمن  است که پیتـوایان  
راستین اسالم  ارلش مرکب قهم زنان را ال 

. انسـته انـ   خون شهی ان برتر و واالتر د
 .بم اد ارعهما  افض  من دما ِ ارته ا )

 :ازآموخته ها اصل حفاظت
نوشتن ال بهترین و مهم ترین راه هـای  

روایت  »حف  و صیانت ال زموخته ها است.
  مردی ال انصار حضور پیامبر اکـرم  ش ه که

ـ هس او شـــمی رسی  و در مج رکت ـــ
می  ست و سخنانی ال زن حضـرت مـی   

 واحساسـات  ت او را به و  شنی  که سخ
  به طوری که شیفته سـخنان زن  می زورد

حضرت می ش   وری نمی توانست زنهـا را  
به خاطر بسپارد. ال این رو نگرانـی خـود را ال   

در  پیامبراکرم هت  عف و کمبود حافظه با 
به او فرمـود:   میان گذاشت. رسول خ ا

برای حفـ  و نگهـ اری ایـن سـخنان  ال     
د گیر و به دستش اشـاره  دست خویش م 

  .«فرمود که گفتـار و بیانـاتش را بنویسـ    
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نیز ابی بصیر ال امام صادق  نق  می کن  و
که می فرمـود: بـرای نگـارش احقـایق     
دینی[ دست به کار شوی ؛ لیرا شما نمی 
توانی  این حقایق را به  ز ال راه نگـارش  
ــوده و ال زن   ــ  نم ــود حف ــاطر خ در خ

مان حقیقت  ـو   تتنه کا؛ نگهبانی کنی 
عطش ناشی ال ن انستن را بـا یـادگیری   
عهوم سیراب می کنن ؛ امـا در پـی ایـن    
یادگیری  تب و تاب حف  و انتقال زن به 
دیگران در و ودشان  هوه و بـرول پیـ ا   
می کن . این بی قراری دل را می توان بـا  

زرام سـاخت. امـام   و تراوش قهم نوشتن 
روح  ـان و دل و  » ادق می فرمای :ــص

ن زرام ه زانسان  بر نوشتار تریه کرده و ب
نیز مُفَضّ  بن عمر و  «.و اطمینان می یاب 

می گوی : امـام صـادق بـه مـن فرمـود:      
دست انـ رکار نگـارش بـاش و عهـم و     »

زگاهی خود را میان برادران ایمانی خـود  
منتتر سال و چون ال دنیـا بـروی  ایـن    
نوشتار را برای فرلن انت بـه ارث گـذار؛   
لیرا رولگاری پرزشوب در پیش است که 

ـ امردم  ز با نوشته هـا و کت  ـ خ تب ود ــ
نمی توانن  خویتتن را با چیـز دیگـری   

زن  چنانچـه «. مأنوش و سـرگرم سـالن   
. حضرت خود همیته قهم به همراه داشت

کتاب هـا و نوشـته هـا  منبـع و     مجققاً 
میراث مان گاری برای نس  های زین ه و 

رود تا زن  ا که زن  خود فرد به شمار می
ها را  زو ص قه  اریه نیز قرار داده ان  و 
به راستی که نفع زثار قهم  همواره ادامـه  

و پاداش زن نصیب صاحب زن می شود. دارد 
زن گاه کـه  »فرموده است:   پیامبراکرم

یک فرد مؤمن ال دنیا می رود  حتی اگـر  
برگی ال نوشتار ال خـود بـاقی بگـذارد     

طارب عهمی در زن انعراش نوشتاری که م
یافته است  این بر  به صـورت پـرده و   

زتش  هـنم خواهـ     الحفاظ و سپری او 
 «.  ...بود و او را صیانت خواه  کرد و
هـر کـس   »نیز ال زن حضرت است که: 

دانش یا سخنی ال من بنگارد  پـاداش او  
نیز همواره و ود دارد تا هنگامی کـه زن  
.«  دانــش و ســخن بــر  ــا مانــ ه اســت

نوشتن  بهترین وسیهه برای بیـان افرـار   
افراد است. با نوشـتن  رالهـا و ان یتـه    
های درونی برول و ظهور می یاب  و هر زن 

چه در ذهن پیچی ه انسان نقش بسته  به 
بیرون تراوش می کن . انسان زن چنان که 
با نوشتار می توان  منظـور خـویش را بـه    

نـ .  دیگران تفهیم کن   با لبـان نمـی توا  
معـرو   الاین رو  می تـوان ایـن سـخن    

را درو کرد که فرمـود:  )وب عهی حضرت
قهم  گویاترین کسی است که ال طر  تو »

بیاد داشـته باشـیم کـه     .« سخن می گوی 
نعمت های فراوان ارهـی بـرای پـرورش و    
رش  افراد  بی منت ال سوی خ ای تعـاری  
عطا ش ه است. ال ایـن رو  شـررگزاری و   

عمت ها کاری بسـیار نیرـو و   ق ر داشتن ن
پسن ی ه است. شرر هر نعمت نیـز بایـ    
متناسب با زن نعمت باش  و همان طور که 
شرر نعمت عهم لکات زن  نتر و گسترش 

 ای:فرموده  طبقزن در سطر  امعه است  
لکات دست  بـذل و بختـش ال نعمـت    »

هایی است که خ ا به تو ارلانی داشـته  و  
نگـارش   قهم و گرفتنا نبان ن زن است ب

دانش ها و بهره هایی که مسـهمانان ال زن  
ی خ ای بزر  بهره من  داردر راه فرمانبر

در مرتب حیات بخش اسالم  عهم و . شون 
دانش اهمیت بسیاری دارد و به زموختن و 
کسب زن توصیه های فراوانی ش ه اسـت   

دینی  عهم را بزر  تا زن  ا که پیتوایان 
خ اون  و  هسـات  رشته میان انسان ها و 

عهمی را  عبادت پروردگار به شـمار زورده  
الهرفرصت و لمینه ای  ان . پیامبر اکرم

 ح یبرای این امر مهم استفاده می کرد تا 
که ف یه  معی ال اسیران  نگ ب ر را که 
چیزی برای ف یه دادن ن اشتن   زمـولش  

 .و...  نوشتن به کودکان انصار قرار داد
 :حق فرزند
نگ دینی ما  قهم و نوشتن ارلش در فره

در کتـاب  متعال به سـزایی دارد. خ اونـ   
زسمانی خویش به این خهقت گران سنگ 
قسم یاد می کن ؛ خهقتی که تجهی کنن ه 
معرفت و نورانیت عهوم ارهی اسـت. ارلش  
این مو ود بی نظیر در مرتـب اسـالم تـا    
ب ان  است که یرـی ال وظـایف پـ ر در    

  وشـتن بـه اوسـت   برابر فرلن  زمـولش ن 
تأکیـ  بـر ایـن      پیامبر بـزر  اسـالم  

فرلن  بر پ ر ایـن   وقحقیری ال : »داردکه
عهمـا و  . است که نوشتن را به او بیـامولد 

دانتمن ان  تمام تالش خـویش را بـرای   

  قـوانین و نظـام   احرامتبهی  و گسترش 
دین اسالم به کار می برنـ . زنـان   تربیتی 

را  شــان شــان و قهــم و ودشـان  همــت 
سپرهجوم شبهات دشمنان قرار می دهن  

مرتب اسالمی  معار  قیانوش بیرران وتا ا
هم چنان در  هان  اری باشـ . پیغمبـر   

 واال مقام اسالم می فرمای : 
در رول قیامت  زثار قهمی دانتمن ان را »

با خون شهی ان مـی سـنجن  و زن گـاه    
ارلش م اد دانتمن ان و زثار قهـم زنـان    

در .« ن برتری پی ا می کنـ  برخون شهی ا
دنیای امرول نوشتن ال مهمتـرین وسـای    
تفهیم و ارتباط به شمار می رود وقهـم در  
نتر عقای  و افرار و نزدیک کردن  وامع 
بتری و اشاعه فرهنـگ و تمـ ن نقتـی    
حیاتی دارد. ال  انبی هم  نوشته مـوقعی  
اهمیت پی ا می کن  کـه نویسـن ه زن بـا    

شوروعتــق و  هــ   و مســاول باشــ  و
افرارعاری زمیخته با خجسته پیامی بـرای  
نوشتن داشته باش  و برای زگاهی و رشـ   
استع اد انسان و  ستن حقیقت تـالش و  
مبارله کن . در اینجا است که سهم مجتوا 
و فرر در ایجاد اثـری کـه ارلش انسـانی    

 داشته باش  ال قارب بیتتر می شود.
ن  هر چن  مجتوا و قارب در هنر نوشـت  

چون روان و کارب  در بتر است که ال هـم  
  ا ناپذیرن . همانطور که کارب  بـی روح  

ری نتوان  بود  قارـب  ــسان دارای اثــان
بی مجتـوا را هـم در  هـان هنـر  ـایی      

در     ال تأثیر لبـان  تأثیر قهم  گاهینیست؛ 
  قهـم تـراوش  بیتـتر و   و ود انسان لن ه

ـ  اسـت  تر  تر و  اودانه مان نی   زثـار   ه. چ
فرهنگهـا و    بـه   که  بوده  قهم  ارباب

ــه هــا و تمــ نها  کتابهــا و کتابخان
ــ ی  ــ ه  تب ــوعات   ش ــه مو  و ب

ــت   ــی ه اس ــاودان روح بخت   .
  و پیـامبران   گرامی  خ اون   انبیای

  خود را با کتابها و صجف  اوروارعزم
  اهـ    ایتان  . گرچه است  فرستاده
ـ   و دعـوت   و منطق  و قول  لبان   هب

   ال لبـان در کـ   ان    خیر نیز بوده
    در راه و وحـی   عقـ     قهـم    بیان

  توحی ی  و حاکمیت  ارهی  زرمانهای
 ان . نموده  استفاده
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اسهههالم  لرغنتهههوب دبشهههری  هههولنې ل هههار  یهههو 

سهههتر تمهههده ارحهههای کپنهههود  ههه  دتهههل ل هههار  

دههههههه  د ههههههه   هههههههولنې تهههههههه ښهههههههکال او لیوالتیههههههها ور 

ه  ههه  مونږځهههه دغولیکنهههو   ویارراسهههو و نهههل

لرغنتورونههههو ښهههه   بیلتهههه  اههههه ګوتههههه تههههو ددغههههو 

ورکهههړو او دا بایهههد لهههه یهههاد  کهههړو او وضهههاحت 

ونههه باسههو  هه  ډيههر  لویههه ،سههته راو نههه اههه 

ملهههههړي سهههههر   د اسهههههالم  حکومهههههت مهههههن  تهههههه 

راو نههه د   ههه  دملههړی حهههل ل ههار  دغسههه   یهههو 

حکومههت د مهههدینې منهههوری اههه ښهههار   مهههن  

تهههههه دغهههههه شهههههول حکومهههههت  هههههه  تهههههه را هههههک الب

،رښههود   ،نهههدی  تههر دحدههر  ا  مبههر

اههههه نههههومړی حههههای  هههه  شههههتوه ا ههههداکړ  هههه  د 

یههو  ملړ هه  ښههار دابتههداد  جو ښههت سههر  دهه  

ورتههههه والههههک درلههههود حکههههه ترډیههههر  ک ههههه ادار  

کههههوونو  جو ښههههتونه اههههه  هههه  منځتههههه نههههه وو 

بنسهههه  هم ههههه  جو ښههههتونو اسهههها  او او

سهههههههههههههترا  مبر کهههههههههههههړنالر  د   ههههههههههههه  د اسهههههههههههههالم 

ال هههر د هههه   د ف  حدهههر  م مدمصهههه

  :لهوح  سر  س  من  ته راغ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
  ڇچ  چ   چ  ڇ  ڇ

ڎ  ڈ     ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 1١االحجرا :  چڈ  ژ

ای خلکهههههو مهههههونږ تاسهههههو لهههههه یهههههو   

نارینهههه او ههه ینه څ هههه ا هههداکړی یاسههههت 

اوتاسهههو مهههو شهههعبې شهههعبې اوقبیلههه  قبیلهههک 

سههههههههههر  وځ ژ هههههههههه  اههههههههههه  وګرحههههههههههولک ترتویورههههههههههل

رينه یا داهای هللا اههه نههد ډيرښهه اوغههور  

ستاسههههههو ه ههههههه تههههههوی دی  هههههه  ډیههههههر  ښههههههه 

 اوتر ولو غور  تقوی لري.

داسهههههههههههههههههالم سههههههههههههههههه  څلک دیهههههههههههههههههک اراختیههههههههههههههههها د 

اهههههول  نهههههه وراخهههههوا عر سهههههتاه د  هههههااووم  د 

حمکهههههههههههههو او لویهههههههههههههو  ههههههههههههها ورو تهههههههههههههه د نومهههههههههههههو و 

ښههههههههههارونو د اوسههههههههههیدونکو  د ا تیهههههههههها ،مههههههههههل 

وګرحیههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد  ترتومختلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههف اداری 

جو ښههههتونه د دیههههواه اویهههها دفتههههر اههههه نامههههه 

منځتههههههه راشهههههه ي. نومههههههو و دفترونههههههو دخ ههههههل 

ا ونهههههد  دنههههههدو اههههههه تهههههړاو مختلفههههههه نومونههههههه 

حانته غور  کړل اویااهه بهل عبهار  دغهه 

دیوانونهههه دکړنههههو دترنګههههوالک لهههه مسهههه  اههههه 

 مختلفو نومونو یاد شوي.

  

ډیرلهههههههههههههههههوی جو شهههههههههههههههههوي دفتهههههههههههههههههر دخهههههههههههههههههرا  او 

و   دفتر دی ددغه دفتر دنهد  ترنګهه را ول

 هههههههه  لههههههههه نههههههههوم څ ههههههههه ښههههههههوار  د  داسههههههههالم  

ملکونهههو د مهههالک راکهههړی ورکهههړی مخکنهههه و  

د اسههالم  ا ونههد  ملکونههو دشههتمنیو نبهههت  

دلګنهههتونو ضهههرورتونه اهههه مناسهههبو مهههدارکو 

  , د بپت املال سهمبالتیا اومسهلمانانو تهه 

دنومهههو ی بپهههت املهههال څ هههه عاد،نهههه ودههه  

ی تر،سهههه کهههړي. دغهههه دفتهههر ترتهههوخ ل  ونههه 

اهههههههههه اسههههههههههالم  ملکونههههههههههو  ههههههههه  فعههههههههههال شههههههههههتوه 

درلههههههود  اوځههههههه اوسههههههنیو وختونههههههو    هههههه  ههههههه  

اراختیههههههههههها ومنهههههههههههد  او ددوی کړ ههههههههههه  ،پسههههههههههه   

درنهههههههدی اوحهههههههانګړي شهههههههوی دلهههههههوی عوایهههههههدو 

شهههم ر اوم اسهههبه دلویهههو ویرمهههو سمبالنهههت 

د مالیههههههات  متولیههههههانو ل ههههههکل مختلفوحههههههایونو 

 ته ددغه دیواه دند  و .

   

دغهههههههههههههههههههه دیههههههههههههههههههههواه دخبرتیههههههههههههههههههها اوخ رونههههههههههههههههههههو او 

همدارنګهههههههههههه دحکمونهههههههههههو دو لهههههههههههو اوراو لههههههههههههو 

امههرا  اومرکههه تههه کړ هه  او دنههدی درلههودی 

خهههههو دغهههههه دفتربیااهههههه ورسههههه لو   داسهههههالم  

ملکونهههو تهههر مهههن  دیهههو لهههوی امنی هههر مرکهههه اهههه 

بوه بهدولوه ومونهد دد ه  دفترمشهر یهاحری 

 ههه  دبریهههد لویهههه دنهههد  دههه  اهههه غههها   درلهههود  

ي  هههههههههارواکو دغړوڅ هههههههههه دجهههههههههج اهههههههههو ودول 

راغلک ،کک د ولهو ارل سه   ومهانو او 

د ههههههه  مرحلهههههههه   هوختونهههههههو جو ښهههههههتون

 هههههههههههه  ړاو لههههههههههههري هرتههههههههههههومر  سههههههههههههر  تهههههههههههه

اسالم  ولکو اراخوالک ومند  دنهوو 

ا تیهههههههههههههههههههههههاو اوغوښههههههههههههههههههههههه نو دحهههههههههههههههههههههههانګړو 

 موسسهههههههههههههههههههو او دیوانونهههههههههههههههههههو ،مهههههههههههههههههههل و

ګرحیهههد  او دوخهههت دغوښههه نو سهههر  

سههههههههههههه  دغههههههههههههههه ا تیهههههههههههههاوی اوغوښههههههههههههههتنې 

سههههههههمبال اوځرحههههههههای کیههههههههدی  هههههههه  اههههههههه 

حقیقهههت  ههه  ددغهههو  هههول اروښهههتو نهههو 
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شههههههم رل کیههههههد  همدارنګههههههه د  رتههههههر ر  خبههههههر 

رسولو ترمن  د ،رو او هارواه سهرایونو اهه 

 اراختیا   حانګړی ااملرنه وشو .

  

د تههههههههاریسک لیکنههههههههو څ ههههههههه دا هههههههه   جوتههههههههه    

کلههههههههږي  هههههههه  دغههههههههه دیههههههههواه د اسههههههههالم دسههههههههتر 

اههههههههه  ا  مبهههههههر حدههههههههر  م مهههههههد مصهههههههه ف 

کههههههههههه ګههههههههههراه ومانههههههههههه  هههههههههه  شههههههههههتوه درلههههههههههود  ح

ا  مبرتل اوځرل س   ډول دقبایلو دمشرانو 

اودګاونهههههههههه یو هیوادونههههههههههو د  ههههههههههارواکو سههههههههههر  

لیکنهههې اوموهههاتبې درلهههودی لههه کک دوخهههت اههههه 

ت ریدوسهههههههههر  ددغهههههههههه دفتهههههههههر دنهههههههههدی مهههههههههی اههههههههههه 

ویاتدیدوشهههههههههههوی او دنومهههههههههههو ی دفتهههههههههههر ډيهههههههههههر  

 ستر  دند  دلیکنو اوفرامینو رسول و .

  

یههههههوالک سههههههر  سهههههه  دعر سههههههتاه د ههههههااووم  د 

دمهههد   واکمنهههر او دنظهههام  حهههوای لرونوههه  

ههههه  شههههو   تههههردی وختههههه اههههه عر سههههتاه  هههه  

من  نه وو راغلک او ددوم خلیفه دخالفهت 

اهههه دور   ههه  دنظهههام  حهههوای دجو ولهههو اههههه 

هوله یوتهه هېه  او مړانهدی وشهوی ددغهه 

دفتههههههر ملههههههړی دنههههههد  دسرشههههههم ر   او داسههههههالم 

دمههههههههههههههدر اههههههههههههههه جګړو هههههههههههههه  دونهههههههههههههه   لرونکههههههههههههههو 

و  ترتهههههههههههههههههههههودهروګړی برخهههههههههههههههههههههه سهههههههههههههههههههههمبالول 

اوتقسهههههههی  دنومهههههههو ی دګههههههه وه اهههههههه تناسههههههه  

ه هههههههه سهههههههر  م اسهههههههبه شههههههه   او دوخهههههههت اهههههههه 

ت ریدوسههههر  ددغههههه دفتههههر دنههههد  اراخههههه شههههو  

اههه دی بوههه  هه  دنظههام  حواکونههو مخههک  

توب دجګړ  ایهو آمهارو سهمبالتیا دجګهړی 

ل هههههار  د وسهههههلو او ا ینهههههو شهههههیانو جو ونهههههه او 

همدارنګهههههههههههه دنظامیهههههههههههانو دحقونهههههههههههو ورکهههههههههههړ  

 غه دیواه اه غا   و .دد

  

دبپت املال دتشهکیل نيټهه دیهو  دیهواه اهه  

بوه د دری  خلیفه دعصرسر  سه  سهموه 

 سههههتر ایهههداکړ اههههه دغههههه وخههههت  هههه  داسههههالم د

مسهههههههجد یهههههههو   د حدهههههههر  م مهههههههد دا  مبهههههههر 

دسهههههههههههاتنې اهههههههههههه غهههههههههههرض برخهههههههههههه دبپهههههههههههت املهههههههههههال 

يههههههههه  ړي ههههههههههههههههههو وګهههههههههههههههههههت یهههههههههو ګړی شهههههههههو  اوههههههههههههههحان

دبپههههههت املهههههههال دم افظههههههت اهههههههه هولههههههه هلتهههههههه 

وګمهههارل او دوخهههت دت ریهههدو سهههر  سههه  دغهههه 

نهههاد دحکومههت دډیههرو لویومههادی اینههودنو 

څ ههههههه شههههههتوه ا ههههههداکړ. دغههههههه دیههههههواه ښهههههه   

مهههادی ،سهههته راو  ههه  اوحهههانګړی لګنهههتونه 

درلههههههههههودل  هههههههههه  مههههههههههادی ،سههههههههههته راو  هههههههههه  يهههههههههه  

دغنهههایمو اومههههدقاتو لههههه کبلههههه راغون  ههههدی 

د مسهههههلمانانو  ددغههههه دفترشهههههتمنۍ اوځيسههههه  

د ونهههههههههد دښهههههههههه کیهههههههههدو اهههههههههه غهههههههههرض او ددوي 

دکور    ونهد د ا تیهاوو دسهو الک اهه هولهه 

اوهمدارنګههه دحقوقههو دتهههادي  اوه ههوی تهههه 

اسهههلح  اونهههورو ا ینهههو ت  ونهههو دسمبالنهههت 

 اه غرض لګنتونه کیدل.

  

د اسههههالم  دډيهههههرو لویهههههو اومامهههههو دیوانونهههههو  

و  ههه  کهههو،ی څ هههه دمظهههاملو دت ونهههو دفتهههرو 

شههو ه ههه دننههۍ سههتری م کمهه  سههر  ارتلههه 

دد هههه  اداری دنههههد  اوتارنههههه دقانهههه ر  کههههړو.

القدههههههها  ارغههههههها   و   دقدهههههههاو  منصههههههه  

اولق  ه ه  اته ورکول کید  اوحهانګړی 

شههههوی و   هههه  دلههههو و خویونههههو ضههههجایاوو او 

تقههههههوای اوخاونههههههد وو دغوقاضههههههیانو دملهههههه  

 عدلک اوقداد  دند  اه غا   درلود .

  

نهههاد او اینههودنه  هه  دتههار   اوځلټنههې دا    

دنههههد  يهههه  اههههه  ههههول ښههههار اورههههاوار   اههههه غهههها   

درلههههههود  اودخلکههههههو لههههههه کړنههههههو څ ههههههه يهههههه  اههههههه 

 ولنهههههه  ههههه  تارنهههههه کولهههههه او دبهههههدو ف شهههههاد  

کړنههههههو څ ههههههه يهههههه  اههههههه  لکههههههه مخنیههههههوي  ههههههاو  

ددغهه دیهواه مسهوول م  سه  نومیهد  او 

 ډيهههههر  ا ینهههههه و   ههههه  دغهههههه ادار  دخامهههههو او

شههرمونو لرونوهه  وي دیوم  سهه   حههانګړو 

 دند  اه ،ندی ډول ترګنديږي.

 نظههههههههار  څ ههههههههه بههههههههاوارونو  دښههههههههارونو او

 اولیدنه.

 اخالقههو  اعمههالو او او د  ههولنې دکړونههو

 څ ه اه ح ر  سر  کتنه.

 .د نرخونو او تلوځور  تارنه اوکتنه 

   د خلکهههو د عبهههاداتو څ هههه اهههور  نظهههار

 اوکتنه.

 ار  د لیههههههارو اوجو ښههههههتونو څ ههههههه نظهههههه

 اوکتنه. 

اههه اورتنیههو لیکنههو   د اسههالم  حکومتونههو 

ل ههار  يوتههه رڼههاوا ول شههو  خههو اههه اههه تههج 

  هههههههههههول    توګهههههههههههه ډيهههههههههههری نهههههههههههوری بریهههههههههههاووی او

حکومتونههههههو دکړنههههههو  جو ښهههههتونه د نومههههههو و

ردنههههههههههتنر  اههههههههههه لړ هههههههههه  لیههههههههههدل ک ههههههههههکي. دا یههههههههههو

سههماه آواقعیههت دی  هه  دبشههری  ههولنې اههه 

حالنهههد  سهههتوري    یهههو د ههه  اسهههالم  تمهههده 

وهههه شهههتوه اومقهههام لهههري او ددغهههه دیهههک اهههه ب

اوتمهده ا هرواه دیهوی بشردوسهتانه جهذ   

درلههودونو  دی اوکیداشههه ر  هه  ددغهههه امهههت 

دیههههههههک اوعقیههههههههد  دبشههههههههری نههههههههړی ل ههههههههار  ښههههههههه 

 حکهههههه اسهههههالم  امهههههت داو کهههههه ر. شههههه بیلګهههههه 

ا رووینهههههي اولهههههورینې ه هههههه امهههههت دی  ههههه  اهههههه 

تههههههرح    ولههههههو ا سههههههانانو اههههههور  و   سههههههوی او

هې اورحمههههههت لههههههری اودغههههههه  ههههههار دخ ههههههر ښهههههه ګ

سههههههههر ینه اههههههههه  ولههههههههو ا سههههههههانانو آه دحموهههههههه  

اههه تههاریی  هه   دمههی ارحیوانههاتو لورینههه لههری.

داسههههههالم څ ههههههه ب  ههههههر دبههههههل دا هههههه   ملههههههت او 

تمههههههده اتههههههه نههههههه لګ ههههههکی  هههههه  اههههههه  ولههههههه مانهههههها 

خ ههههههههههههراو ښهههههههههههههیګووته لیوالتیههههههههههههاولري. کومهههههههههههههه 

لیوالتیههها دخ ههههر رحمههههت اوښهههیګوو اههههه ا ونههههد 

لیههههههههههدل شههههههههههوي وي ه ههههههههههه اههههههههههه یههههههههههو  و و هههههههههه  

  لکههههه دمعابههههدو اومدارسههههو اههههه  اا ریههههال  هههه

ولکهههههههههههههههههه اهههههههههههههههههوری ا  اوکالبنهههههههههههههههههد وي. خوځهههههههههههههههههه 

موجههههههود  ا ههههههوي  هههههه  یوشههههههم رغ ری اسههههههالم  

ې نهیوادونهههه ګهههورو  ههه  دخ لههه   ههههول

 اجتمههههههههههههههههههههالک ا تیههههههههههههههههههههاوی د ههههههههههههههههههههولن  و

هیوادونهو لهه لیههاری څ هه او تههوي 

خههههههههههههههههههو دا ههههههههههههههههههار داسههههههههههههههههههالم  تمههههههههههههههههههده 

ده هههههههههوی د هههههههههولن  و نههههههههههادونو سهههههههههر  

ومانهه  عصهر او دعظمت اوشوکت اهه 

ځ رلري اوهم ههههههههههههههږی  چهههههههههههههه ر تههههههههههههههو  هههههههههههههه  

حالنهههههد   روښههههانه او کیههههدای یهههههوډير

توځ رداسهههالم  تمهههده اوغ راسهههالم  

هیوادونهههو اهههه تمهههده  ههه  دخ ریهههه او 

مرسههههههههه ندویه نههههههههههادونو اهههههههههه منځتهههههههههه 
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راو نهههههه  ههههه  دادی  ههههه  ده هههههو  ولنهههههو خ ریهههههه 

کړ ههه   ههه  اهههه غ راسهههالم  هیوادونهههو  ههه  يههه  

ترسهههر  کهههوي دخ هههل  ولن  شهههار  اوم  لهههت 

حههال دا هه  دمسههلمانانو  ل ههار  اههه  ههارا وي 

 دخ ریههههههههههه کړنههههههههههو موخههههههههههه داههههههههههای هللا درضهههههههههها

  tهللادغوښهههههههههههههههتنې اررنسههههههههههههههه  و، وي او 

دبنهههههههههدګانو ددنیهههههههههااواخر  ښههههههههه ګهې اهههههههههه  ههههههههه  

  نهههه ې وي  ههههه  ددغههههو رغنهههههد  اواغ  منهههههدو 

کړنههههو یههههو  بیلګههههه دمههههالح الههههدیک ایههههو   اههههه 

وجود    لید،ی شوه ه ډيرویا  مالونه 

 کګهههولاوشهههتمنې دخ هههر اوامهههالح اهههه ،ر ههه  ول

ملکونهههههههههه يههههههههه  دخ ریهههههههههه ل دشهههههههههام اومصهههههههههر و 

ینهههههههههه ښهههههههههودلک  ههههههههه   ودانیوڅ هههههههههه خهههههههههالک اهههههههههر

دنومو و ودانیو څ هه دمسهجدونو مدرسهو 

او ههههههارواه سههههههرایویونو نومونههههههه اخپسههههههتالی 

شههههوخو دنومههههو ی خ ههههر غوښههههتونو  ا سههههاه 

نهههههوم او نهههههه دههههههیس یهههههوی ودا ههههه  اهههههه درواو  

یااهههههههه اهههههههل کهههههههوم حهههههههای  ههههههه  نهههههههه دی کینههههههههدل 

انو دښه   روحه  شوي. دااه خ له دمسلمان

اوخ ریهههههههههه کړونهههههههههو اهههههههههه ا ونهههههههههدیو  بیلګهههههههههه د  

 هههههه  دي اودا ههههههول  ه ههههههه اغ  منههههههدی مسههههههل  

دهروګههههړی دح ریههههت اوتګجهههه  ،مههههل ګههههروی 

ګههروي  دهاهه  لیههد لههوری دی خبههری تههه رااو 

   اسالم  موخه اوغوښ نه ي  داسالم  

 ولههههههههههههههههو موخههههههههههههههههو اوغوښهههههههههههههههه نوڅ ه یههههههههههههههههواوی 

اویواوی اه اسالم  تمده  ه  ترسهر  ک هکی 

داسهههههالم  تمهههههده بنسهههههټ  ی بههههههې  کهههههه   هههههری 

اوامههههول تههههر وری کتنهههههې ،نههههدی ونپسههههو نهههههو 

څ هههههههههه ښهههههههههیګوو ښهههههههههو ارونو اواتفههههههههها  تهههههههههه 

راغهههههههههههههوا ی او هههههههههههههول نفسههههههههههههها   اوشهههههههههههههی ا   

مهههفتونه داهههای هللا ددغهههه ملکهههوت  حکههه  

 سر  اه مات  مواجه ک کي 

ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  چ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۆۇ

 2٦٨البقرة:  چۅ  ۉۅ    ۋۋ

انفههههها  اههههههه   د شهههههی اه تاسههههههوته 

لهههههههۍ او  وخهههههههت  ههههههه ( دفقهههههههر  ف شههههههها   ههههههه  وو

 وعههههههد  درکههههههوي لکههههههک اههههههای هللا تاسههههههوته د

برتهههههههههههههههری وعهههههههههههههههد  درکهههههههههههههههوي او د  بنهههههههههههههههنې او

قهههههههدر  اهههههههراه اوځهههههههه هرتهههههههه اههههههههو   tهللا

 دی.

  ولههو tاههه اههورتنې ال ههر کههالم  هه  هللا

ته له توځ رڅ هه ارتهه خ هاب کهوي   خلکو

اونیکو ارونو تهههههههههههه رابهههههههههههولل اوه هههههههههههوي ښهههههههههههو 

دا ههه    ههه  شهههتمک خلههه  دخ لهههو شهههتو اهههه 

لرولههههههههو سههههههههر  دنههههههههورو بیوولههههههههو او ا کسههههههههانو 

مرسهههههههه ندوی شهههههههه ي اوده ههههههههوي ،  نیههههههههوي 

وکړی بیوو،ه اوعام خله  بايهد اهه خ لهو 

،سههههونو  رههههو اوکړنههههو سههههر  یورههههل تههههه دښههههه 

 ههههههوځړ ،مههههههل وګههههههروي د  داههههههای هللا حکهههههه  

اوفرماه اه دی معنهې دی  ه  داسهالم اهه 

 څلک دیک  ه  هیڅهوی دښهو ارونو اهه س 

سهههههههههههرته رسهههههههههههولو  ههههههههههه  معافیهههههههههههت نهههههههههههه لهههههههههههری 

اوهروګههههههههههههړی دنههههههههههههد  لههههههههههههري ترتههههههههههههو دنهههههههههههههورو 

ا سههههانانو دنیکمر ههههک اوسههههو الک اههههه ،ر هههه  

لهههه ههههری ممکنهههه وسهههیل  څ هههه  هههارواخلک 

دبشههههههههههری  ههههههههههولنې دوګړوتههههههههههرمن  مسهههههههههههاوا  

اویهههوالک دا سهههاه غوښهههتنې یهههو  بلهههه ښههه ګوه 

د اسهههههههههالم دتل هههههههههات  تمهههههههههده څ هههههههههه شهههههههههم رل 

ي حکهههه دااهههای قهههرآه دی  ههه  دلهههومړي ک هههک 

حل ل ار  ي  رين  نې برابروالک اومساوا  

دبشههههری  ههههولنې تههههرمن  خ ههههورکړ تنګههههه  هههه  

 چڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ فرمههههاد :
  1١االحجرا : 

اههه ت قیهه  سههر  نهتردستاسههو دهللا  

 اه نهد ستاسو تقوای لرونو  دی.

رسهههههههههول اهههههههههه  جهههههههههة  tهمدارنګهههههههههه دخهههههههههدای

ای هههههههام دسهههههههتری  ههههههه  خ هههههههل ورسههههههه ر الهههههههودا  

کنګههههههههههههری اههههههههههههه موقههههههههههههه ترګنههههههههههههد  کههههههههههههړ او وی 

څ ههههههههههههه او  ؛فرمایههههههههههههل ا سههههههههههههاه لههههههههههههه آدم

لهههه خهههاوری څ هههه مهههن  تهههه راغلهههک  ؛آدم

هههههههههه س عر ههههههههه  اهههههههههه  جمههههههههه  اوههههههههههیس  جمهههههههههه  

ارعر ههههههههه  او همدارنګهههههههههه سههههههههه  ه اهههههههههو و  اهههههههههه 

تورځهههههههههو و  اوتورځهههههههههو و  اهههههههههه سههههههههه  ه اهههههههههو و  

لویوالک اوغور  والک نه لهری مګهر اهه تقهوی 

ا ددغسهه   امههول اور ریههد   سههر  دبلههک خههو 

اورنسههههههههههټونو خ ههههههههههرول يههههههههههواځ  د اغههههههههههذارمی 

لیکنهې اهه اسههالم  ه  نهه دی بلوهه  دعمهل اههه 

ډګهههههر اهههههه روګهههههدیه  بوهههههه اودکهههههوم خن څ هههههه 

ارتهههههههههههههههه ترسهههههههههههههههر  ک هههههههههههههههکي تنګهههههههههههههههه  ههههههههههههههه  اهههههههههههههههه 

مسهههههههههههههههههههههههجدونو   توراوسههههههههههههههههههههههه  ه دملانځهههههههههههههههههههههههه 

دفریضهههههههههههه ر دادا  کولوځههههههههههههه موقههههههههههههه یودبههههههههههههل 

ترتنههههههههج د ورورولههههههههک اههههههههه فدهههههههها   هههههههه  سههههههههر  

راو اونیههاو اههه  ودریههږی او واحههد خههدای تههه د

کولهههههههو اودګنههههههههاهونو بنههههههههنې د غوښههههههههتنې اههههههههه 

ا ونههههههههههد سههههههههههرځه ضههههههههههجد  یدی اوهمدارنګههههههههههه 

دد هههههههه  م هههههههههال   څ هههههههههه بهههههههههه ډيهههههههههری 

اغ  منهههههدی اوځهههههه و   اهههههوری مهههههو   

رابرسههههههههه ر  شههههههههه ر خهههههههههو دیهههههههههو  نصههههههههه  

العهه ه اههه توګههه داحقیقههت بایههده  

اههه مبعیههت  هه   بشههرده رنکههړو  هه  

یوتهههههههه ناخوالهههههههه اور لهههههههل مهههههههفتونه 

لکهههه بخههههل شههههی ا   وسههههوا  ویههههر  

نوری نفسها   مهو   فقر مسکنت 

کک  اوغوښهههههتنې تهههههل شهههههتوه لهههههری لههههه

اسههههالم د ا سههههاه دخالمههههوه ل ههههار  

خ هههل ا هههرواه لهههه دغهههه بهههد مبیعهههت 

ای خلکههو مههونږ تاسههو لههه یههو  نارینههه او هه ینه څ ههه ا ههداکړی یاسههت اوتاسههو مههو 

هللا اه  شعبې شعبې اوقبیل  قبیلک وګرحولک ترتویورل سر  وځ ژ   اه رين یا داای

 نهد ډيرښه اوغور  ستاسو ه ه توی دی    ډیر  ښه اوتر ولو غور  تقوی لري.

داسهههالم سههه  څلک دیهههک اراختیههها د عر سهههتاه د  هههااووم  د اهههول  نهههه وراخهههوا  ههها ورو 

 تهههه د نومههههو و حمکههههو او لویههههو ښههههارونو د اوسههههیدونکو  د ا تیهههها ،مههههل وګرحیههههد  ترتههههو

ر اههههههه نامههههههه منځتههههههه راشهههههه ي. نومههههههو و مختلههههههف اداری جو ښههههههتونه د دیههههههواه اویهههههها دفتهههههه

دفترونههو دخ ههل ا ونههد  دنههدو اههه تههړاو مختلفههه نومونههه حانتههه غههور  کههړل اویااههه بههل 

 عبار  دغه دیوانونه دکړنو دترنګوالک له مس  اه مختلفو نومونو یاد شوي.
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د ههههها دمراسهههههمو دارحهههههای کولهههههو اهههههه موقهههههه 

دبرابهههری امههههل سهههاتل شههههوی اهههه دابوههههه  هههه  

دبشری نړی وګړی توراوسه  ه  هول اهه یهو  

حمکههه  هه   ههول دیههوی سهه  نې جههام  ،نههدی  

ارتهههههههه لهههههههه کهههههههوم توځ رڅ هههههههه د ههههههها مناسههههههه  

 ارحای کوي.

اورتههههههههه ترګنههههههههدونو څ ههههههههه اههههههههه وغههههههههرد  بوههههههههه 

جهههوت کي  ههه  ا سهههاه اوا سههها   کرامهههت  لهههه 

ههههری بلههه  سهههتاینې څ هههه او تهههه اوسههه  څلک 

مقههام لههری اودیههو وګههړي ا سهها   کرامههت اههه 

ښههههههههوګړنو عقههههههههل اوتقههههههههوای اههههههههوری ا   لههههههههري 

اوهههه س  لهههه بهههه د نومهههو ی ا سهههاه  داهههو و  

تههههههوروالک اوسهههههه  ه والههههههک  ه ههههههه تههههههه اروښههههههت 

همهههدی سههه څل  نظهههری  اوم  لههت ورنکهههړی د

اههه لرلوسههر  و هه  دهللا رسههول ابو رغفههاری 

   ده ه له نږدی یهارانو څ هه و  اودا ه  

ه ههههههههههه حدههههههههههر  بههههههههههالل دتههههههههههوری ښهههههههههه   اههههههههههه 

وویتهههههههههههوب تهههههههههههوه ه کهههههههههههړ اهههههههههههه ډيهههههههههههرو ضههههههههههه تو 

او کوونکهو وینهاوو مالمهت وګرحهاو  اوه هه 

يههههههه  دا ههههههه   کههههههه  وشهههههههم ر   ههههههه  دجاهلیهههههههت 

حانګړتیهههههههاوی يههههههه  اهههههههه م هو ههههههه  اهههههههات  وي او 

  داوه  اونااوهل ترم ن  د وا هک دغه  اري

شهههههتوه اهههههه ګوتهههههه کهههههړ  ههههه  اهههههه حقیقهههههت  ههههه  

داسهههههالم  تمههههههده اوجهههههاهلک تمههههههده ښههههههودنه 

کههوي اههه ه ههه تمههده  هه   هه  يههو نهه اد اههه بههل 

نههه اد غهههور  والهههک اوحانګړتیهههاوی نهههه غهههوا ي 

اوخ ههههل سهههه  ه اههههو و  اههههه تورځههههو و  بانههههدی 

لهههههههو  نههههههههه بهههههههولک حقیقههههههههت دادی  ههههههه  دیههههههههوی 

اههو  اودکرامههت اههوه   ههولنې تمههده هوښههیار 

خاونهههههههداه منځتهههههههه راولهههههههک کهههههههوم وخهههههههت  ههههههه  

مسههههههههههههلماناه دمصههههههههههههر دفتحهههههههههههه  اههههههههههههه موخههههههههههههه 

مصهههههههههههههههههرته ورننوتهههههههههههههههههل دبهههههههههههههههههابلیوه دکالاههههههههههههههههههه 

 اا ریهههههههههههههههههههههال  ههههههههههههههههههههه  ودریهههههههههههههههههههههدل نومقهههههههههههههههههههههوق  

دمصههههههههههههههههر ولوای دمههههههههههههههههذاکری غوښهههههههههههههههههتونو  

مسهههههههههههههههلمانانو   شهههههههههههههههواوخ ل اسهههههههههههههههتاوی يههههههههههههههه  د

ام رتههههههههه واسههههههههتاو  ترتههههههههو ولیههههههههدل شهههههههه ي  هههههههه  

مسههههلماناه تههههه غههههوا ی ددی  ههههار داههههای تههههه 

یدو څ هههههههههههههه وروسهههههههههههههته مقهههههههههههههوق  لهههههههههههههه رسههههههههههههه

مسههههههههههلمانانو څ ههههههههههه وغوښههههههههههتل ترتوخ هههههههههههل 

اسههههههتاوی ده ههههههو حدههههههورته واسههههههتوی عمههههههر 

ورههههههههههک عهههههههههها  لهههههههههه  کسههههههههههاه د عبههههههههههاد  بههههههههههک 

مهههههامت اهههههه مشهههههری مقهههههوق  تهههههه واسهههههتول 

تورځههههو و  او دجتهههه   عبههههاد  بههههک مههههامت یههههو

و ههههههههه  خاونهههههههههد و  عمهههههههههرو بهههههههههک عههههههههها  ورتهههههههههه 

،رښههههههههههههوونه وکههههههههههههړ  ترتودخ لههههههههههههو ملګروځههههههههههههه 

وکههههړی کههههوم مشههههری دمقههههوق  سههههر  خبههههری 

وخهههههههت  ههههههه  عبهههههههاد  بهههههههک مهههههههامت  دنوروځهههههههه 

مشههری دمقههوق  مجلهه  تههه ورداخههل شههو 

نومقهههههوق  ده هههههه لهههههه ډیهههههری تهههههوری ت هههههری 

څ هههه وویریههههد اودمهههذاکر  کوونکههههو لهههه ډلههههک 

څ هههههههه يههههههه  وغوښهههههههتل  ههههههه  دغهههههههه تورځهههههههو ت  

سههړی لههه ماڅ ههه لههری کههړي. او یورههل سههړی 

ده ههه ارحههای و هها   ترتولههه ماسههر  خبههری 

و اسهههتاوو اهههه وکهههړی اهههه دغهههه وخهههت  ههه   ولههه

یههههههو  غهههههه  سههههههر  وویهههههههل  هههههه  دغههههههه تورځهههههههو و  

ومهههوی بهههادار او آقههها دی اوومهههوی  ولهههو څ هههه 

داوه  له ا خه ډیر او هت اورریها دی اوتهل 

ده هههههه اهههههه لیهههههدلوری او وینهههههاوو عمهههههل کهههههوو 

اوومهههوی ام ره هههه ومهههوی دمشراو،رښهههود اهههه 

حیهههههههه   ههههههههاکلک اوموی متههههههههو يههههههههو   دد  لههههههههه 

اوامهههههههرو اوحکمونوڅ هههههههه تهههههههاب  والهههههههل وکهههههههړو 

قههههههههوق  وویههههههههل ترنګههههههههه خونههههههههدی اوځخههههههههال م

شوي    یوتورځهو و  لهه تاسهوڅ ه غهور  

اولهههو    وههههاو ولههههری حهههال دا هههه  تا هههه   بایههههد 

غور  اوحانګړی وی او دی اونورتورځهو و  

بایههههد اههههه  يټههههه ک ههههه او و و هههه  سهههه  ه  هههه  

شههههههتوه ولههههههري. اسههههههتاوو اههههههه یههههههو  آواو نهههههههاری 

کههههړی او وی ویههههل  هههه  نههههه دا هههه   نههههه د   هههه  

سهههړی  ههه  اهههه کومههههه تاسهههو فکهههر کهههړی دغههههه 

بوهههههه تا ههههه   ګهههههور  ومویځهههههه مهههههن   ههههه  دلهههههو  

اورریالک مقام څ ه نهرمند دی س  ه والهک 

اوتههههههههههههههههههوروالک مونږڅ ههههههههههههههههههه کومههههههههههههههههههه موخههههههههههههههههههه 

اولیههههههدلوری نههههههه لههههههری مقههههههوق  عبههههههاد  تهههههههه 

وویههههل ای تههههور  مخوهههه  راشههههه اوماسههههر  اههههه 

آرامهههههه خبهههههری وکهههههړ  حکهههههه و  سهههههتاله تهههههوری 

ت هههههری څ ههههههه ب ريههههههږم اوکههههههه سههههههتاخبری تههههههه 

رنهههد  شههه ي ومههها ویهههر  بهههه ،پسههه    لوهه  او غو 

ډیهههههههر  اوسهههههههتوتیاته بهههههههه ورسههههههه کم عبهههههههاد  اهههههههه 

دا هههههه   حهههههههال  ههههههه   هههههه  د مقهههههههوق  ویهههههههر  او 

ې ویهههههههپ   ههههههه   پهههههههق نهههههههاهیل  بوهههههههه يههههههه  لیهههههههد  و

لښهههکېوزر  ه سهههق وههه شت پههه   ر  ههه  ت لهههې  

چههه ويههه    ههه خ لهههق  ه کهههق پهههق ل یهههق   هههق 

 ههههه هوری  لهههههې    غههههههه  هوههههه    هههههق   ههههه ت  هههههق 

ښهههههههکلل   هههههه  تههههههومر  په لې ههههههق  ههههههق     هههههه ې 

 اوا ساه اال دي.

داسههالم  تمههده اههه راتههج سههر   ههول  غل هه  

کرښهههههههههههه   اونادرسههههههههههههته معیارونههههههههههههه دنپسهههههههههههه ر 

کنهههههدی تهههههه ولویههههههدي اودغهههههه  ههههه   ناخوالههههههه 

فکرونههههه اودودونههههه يهههه  دعقههههل اوهوښههههیاری 

نههههه نهههههراعاله کههههړل  اههههه اسههههالم  تمههههده  هههه  

 لهههه  ههه  تورځهههو و  دسههه  ه اهههو و  اهههه ارتلهههه 

وي نههههههو داههههههوه  و تیهههههها او ردنهههههه نولک خاونههههههد 

دسهه  ه اههو و  څ هههه لههو  اودامتیههاو خاونهههد 

کیهههدای شههه ر  ههه  روښهههانه بیلګهههه يههه  عبهههاد  

بهک مهامت یوده هوخبر  ګهانو څ هه و   ه  

اسههههههههالم  تمههههههههده ه ههههههههه یو،رښههههههههود اووعههههههههی  

 هههههاکلک وو اودد   اکنهههههه يههههه  دد  داهههههوه  اهههههه 

انهههههه ول یهههههههو  لويهههههههه ،سهههههههته راو نهههههههه بللههههههه  د  

لنهههههه   دا هههههه  اسههههههالم  تمههههههده نهههههه اد دسهههههه  ه 

ن  اه رسمیت نه ا ژ   اوځه  لکه اوتورترم

يهههههه  ردوي اوهیڅولههههههه نههههههه دی لیههههههدل شههههههوی 

 ههههههههه  د تورځو کهههههههههو  ولنهههههههههه دی وي اوسههههههههه  ه 

اهههههههو و  دی اههههههههه ه ههههههههه  هههههههه  حههههههههای ونههههههههه لههههههههري 

اوهیڅولههههههه تورځههههههو و  د تههههههوروالک لههههههه کبلههههههه 

ترځونههههههههه ی اوفشهههههههههار ،نهههههههههدی نهههههههههه دي راغلهههههههههک 

اودوي تهههه تهههوه ه اوسههه واوی نهههه دی شهههوي 

اسهههههالم   داوی اههههه اسهههههالم  حکومتونهههههو  ههههه 

حانګړتیهههههههههاوی اهههههههههای هللا دی ومهههههههههونږ 

اسهههالم   ولنهههه داسهههالم  تمهههده اهههه 

رڼههههههها   سهههههههو اله او نیکمرغهههههههه اولهههههههه 

 ستونهو څ ه خالمه وګرحوي.
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 حکم توبه  -5

 همه منابع اه  سـنت اعـم ال قـرزن     
ا ما  امت بر و وب مبـادرت   سنت و
 هی ارفور حـین وقـو  خطـا    به توبه ع

متفق ان . پـس کسـیره تـاخیر کنـ      
امام نووی به نق  ال عهما گنهگار است  

می گویـ : توبـه و ر ـو  نمـودن ال     
هرنو  گناه وا ب و  روری می باش    
و ایتان برخی زیات قرزنی را به طـور  

خ اونـ   دری  ذکر نمـوده اسـت کـه    
 :می فرمای  ق وش

ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  چ 

 31النوا:  چمئ  حئ

ای مومنان همگی به درگاه خ ا  ترجمه:
توبه کنی  تا باش  کـه شـما رسـتگار    

  :نیز فرموده است و .شوی 
 3هو،:  چھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓچ

اینره ال پروردگارتان زمرلش  و ترجمه:

بخواهی  سپس به درگاه او توبه 
کنی . مفهوم این زینه این است 
که در مـورد گناهـان سـابقه و    
ــرت و  ــ  مغف گذشــته ال خ اون

ــ  و در  ــرلش بطهبی ــورد  زم م
گناهان زین ه نیز بـه طـر  وی   

  ب544 - 545ص 1)پیتین  ر و  کنی .
اینره توبه کـردن فر ـی ال    در

ــت  ــن اس ــی دی ــی    فرایض ه
 ؛زری توبه کنی  .اختالفی نیست

هراسـی   چـون شـام  هـول و     است
مرگتان نـزد او بـر    بع  ال  ش ی  است
لنـ ه   او توانایی کتـتن و  میگردی  و

میتوانـ  ترـذیب    کردن شما را دارد و
را نـا   هی  چیز او کنن ه را کیفر ده  و

پس دی ه می شود کـه    توان نمی کن 
 است. بزرگی   زیه شام  ته ی

 ب 551ص 77) 
خ اون  در  ا ی دیگر ی می فرمایـ :  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤڤ

چ    چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ

 9 التح یم: چچ  چ  ڇ  ڇ

ایـ    ا  کسانى که ایمـان زورده  ترجمه:
ا  راسـتین کنیـ      ه درگاه خ ا توبهب

امی  است که پروردگارتان بـ یهایتان  
را ال شما بزدای  و شما را بـه با هـایى   
که ال لیر درختان زن  ویبارهـا روان  
است درزورد  در زن رول خـ ا پیـامبر   
خود و کسانى را که با او ایمـان زورده  

گردانـ  نورشـان ال    بودن  خـوار نمـى  
راستتان روان  تپیتاپیش زنان و سم

گوین : پروردگـارا نـور مـا را     است مى
برا  ما کام  گردان و بر مـا ببختـا    

اگر توبه کنی    که تو بر هر چیز توانایى

بـه سـعادت    باش  که رستگار شـوی  و 
 نسفی میگوی : .زخرت نای  زيی  دنیا و
ر چن  کوشش کن  بـال هـم در   بن ه ه

نواهی خـ ای متعـال ال    امتثال اوامر و
این  هت  قصور خاری نیست  ال سهو و

ومنـان را بـه   است که حق تعاری تمام م
 ب277ص 71) .توبه سفارش کرده است

همچنین قرزن مومنین را به دوگـروه   و
 و  تقسیم می نمای  که همانا رستگاران

 کـه در   با ش  ستمگاران می ظارمین و
رمین اشـاره  اینجا به همـان گـروه ظـا   

 میرن :
 11الحج ات:  چحت  خت  مت  ىت  يت  جثچ 

پس هرکسی که توبـه نرنـ  زن گـروه    
ستمگار است یعنی به  ان خود  ظارم و

 ستم کرده است.
ادامه زیه سوم سوره هود بیان می دارد 

گناهان تـان ال او بختـودگی    مورد در
نه توبـه ای خارصـا   بر طاعت و بجويی  و

این دنیـا شـما را ال    در پای اری کنی  تا
 ال قبیـ  وسـعت رلق و   منافع گرانق ر

زسایش معیتت  بهره من  کن  تا وقتی 
معهوم که عبارت است ال خاتمـه عمـر   

هر نیروکاری را به پاداش عمـ    تان  و
 اگـر ال ایمـان و    خود نای  می گردانـ  

طاعت خ ای رحمان سر برتابی  من می 
ل قیامت دچـار عـذاب   رو ترسم که در

به کبیـر توصـیف شـ ه      عذاب  شوی 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

  9التح یم:  چٿ  ٿ

یعنی ای مومنان توبه کنی  بـه طـر    
 ـای تعجـب     توبه خا رص أخ اون 

کفاره  گناهان شما راون  نیست که خ ا
های داخ  کن  که  باغ شمارا در کن  و
. استزنها نهر ها  اری درختان  لیر در

ــ   ــت خ اون ــیمرحم ــه را مال رح حظ
تمـام عمـر در      که انسـان در فرمایی
نره قب  یمبتال باش  اما هم فرمانی اونا
ته دل توبه کن  نه تنهـا بـه    موت ال ال

این امی  که گناهانش مـورد زمـرلش   
 رب ارعارمین قـرار میگیرنـ  بهرـه در   

زمـ ه وارد   ردیف بن گان مجبـوب در 
 ح یث رسول اکرم  نت میتود  در

 13)نر  لر  التای  من ال ن  کمرن د ذ فرمود:

یعنی توبه کنن ه ماننـ  کسـی    (417ص
 در است کـه گنـاهی ن اشـته باشـ .    

بعضی روایات نیز زم ه که وقتی بنـ ه  
زن توبـه نـزد    گناهی توبه کن  و ای ال

پس تنهـا ایـن    خ اون  پذیرفته شود 
مواخذه نباش  بهره زن  او نیست که بر

 اعمــال نوشــته نــزد فرشــتگان مجــو
 .ی نجات یاب یگردد تا که ال رسوایم

توبه خارص توبۀ اربته این اللم است که 
نصوح باش . دوم گناهی کـه مرترـب   

زینـ ه   در ش ه فوراً زنرا تـرو کنـ  و  
. عزم  زم بر ا تناب زن داشته باشـ  

  افات با ش نسوم این که بفرر تالفی م
یعنی گناهی که مرترب زن ش ه است 

اگر  مثالً حتی ارمق ور زنرا  بران کن  
 روله فوت ش ه باش  قضای زنهاو  نمال

 اگر زمار دقیق نمـال و  و  را بجای زورده
تام   روله ها را یاد ن اشته باش  فرر و

سپس به قضای زنها  کرده تخمین بزن  
اگر بـه یـک وقـت     اهتمام ورلد. کامالً

با هر نمال یک یـک نمـال   نمیتوان  پس 
اوقات  ی بخوان  همچنین درقضای عمر

لاری خارصــانه بــه خــ ا  صــادقانه و و
پروردگار شـما گناهـان تـانرا      نمایی 

ــ ه  درگــذرد  و گناهــان شــما را نادی
در بوستان ها ی که در  شما را بگیرد  و
ختان زن رودهای  ـاری اسـت   لیر در
ــه نصــوح  و  در زورد ایــن نتیجــه توب
در گهستان سع ی زم ه است  .میباش 
  هرگاه یری ال بن ه گـان گنهگـار   که:

پریتان رولگار دست انابت بـه امیـ    
عهی بردارد  ا ابت به درگاه حق    و

وی نظـر نرنـ  بـالش     ایزد متعال در
  بخوان  بال اعراض کن  بالش به تضـر 

تعاری می  لاری بخوان  حق سبجانه و و
 دعـوتش را ا ابـت کـردم و    :.فر مای 

  تش بر زودم که ال بسیاری دعـا و حا
  لاری بن ه همی شرم دارم

ــین و  ــرم  ب ــار                           ک ــ  گ ــف خ اون رط
 ب79ص 72)  شرم سار. او گنه بن ه کرده و

 درجه توبه -6 
فرموده  احیا  عهوم دین امام  زاری در

گناه دارای سـه در ـه   اق ام بر است:
 میباش .
هی  وقت مرترب گناهی نتـود   " اول

 .استاین خصوصیت مالیره یا انبیا  
که برزن اق ام نموده  ی گناه های " دوم
زن پتـیمان   گـاهی ال  ورلی ه و اصرار
شـ   ایـن   ها نبابه فرر ترو زن ونت ه 

 . در ه شیاطین است
 بـر  اما فوراًمرترب گناهی ش ه  " سوم

زینـ ه اراده   در اسـت و زن نادم ش ه 
این   قطعی کن  که دوباره تررار ننمای 

 مقام بنی زدم است.
 کـه بعـ  ال   مـی شـود  معهوم  ینجاا ال

توبـه نرـردن کـار ویـژه       ص ور گناه
این به ا ما  امت  بربنا  شیاطین است

قـرزن مجیـ  مـی     .توبه فرض اسـت 
ــ : ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ فرمای

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  پ  

ی روله هـا اهتمـام   متفرقه بـه قضـا   
نررده است پس  نمای  اگر لکات را ادا

ی گذشته را به یـک وقـت یـا    لکاتها
اگر حق کسی را تهف  و ت ریج ادا کن 
 مسـترد نمایـ  و   زنرا به اوکرده است 

 اگر به کسی ایذا رسـان ه اسـت ال او  
طهب عفو کن  اما اگر بر کردار خویش 
 نادم نباش  یا نا دم ش ه است وری در

رترو زن اق ام نرن  زن توبـه  ه بزین 
نمی زی  اگر چه با لبان هزار بار  ربتما

هر گاه کسی  ب 423ص  5  ج74) توبه بگوی .
بـا   مطابق شرایط فـوق توبـه کـرد او   

گونـه گنـاه بنـ ه    و ود ارترـاب هر 
 اگـر بعـ اً   مجبوب خ ا قرار میگیرد و

را طبق مقتضای بتریت گاهی گناهی 
  کنـ   یتج توبه را  مرترب شود فوراً

کـریم امیـ  وار    گـاه  فـور و  به بار و
 د.باش که هر دفعه توبه قبول میتو

 ب426  ص6  ج74)همان   
 لیبا است: ق رچ تصویر سالی موالنا

 مثنویب) 
 توبه خالرانه   -7

فوق  زیه هتـتم سـوره    زنگونه که در
تجریم را ذکر نمودیم به خاطر اطارـه  

کالم نخواسـتیم ترـرار شـود     
بیان می دارد که در رول قیامت 
کسانی که توبه خارصانه کـرده  

عم  صـارر ایتـان    ایمان وان  
ــه   ــ  ک ــی کن ــ  م ــوری توری ن

تان ای سوی راست پیش وپیتا
در روشتانایی این  قرار داشته و

نور به  انب بهتت درحرکـت  
  وقتی خـاموش شـ ن نـور    ان 

رو بـه    منافقان را مـی بیننـ   
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ــ  و  ــ ا میرنن ــاه خ ــ  درگ  :میگوین
 را کام  گردان تـا در  نور ما! دگاراپرور

مــا را  ســیم وپرتــو زن بــه بهتــت بر
هرچیز ی بس  بر  چرا که تو ببختا ی 
 ب591  ص6ج 73) .توانایی

است کـه بایـ     یتتویق واین تر یب 
بزرگ اشت  و  ب ان چتم طمع دوخت

که بایـ  بـه انتظـارش      ستر گی است
 رولیره رول خوار داشتن و نتست  در

خ اونـ  مهربـان   ؛ رسوا کردن اسـت 
ـ    مـی پیونـ د و   امبرمومنان را بـه پی

زن   ایتانرا با او یک صف می گردانـ  
گاه بر ایتان نوری هم تهیه می بینـ   

بـه   سوی راستتان رو که پیتاپیش و
نوریرـه  . حرکت است  انب بهتت در

وحتـت   سخت و زن رول هورناو و در
 زن شـناخته میتـون     توپر در  انگیز
هـراش   میان تـرش و  مومنان در برای

  ایگاهی و  ش ت وح ت زن ومجتر 
گاه خ ا دعـای خـوبی ارهـام    پیت در

خ اون  این دعا را به مومنان   میگردد
ر ب ان خاطر که قضا ارهام نمی دارد مگ

 زن رفتـه اسـت کـه زن را    ش برق ر و
زن نعمتی است که خ ا  ال بپذیرد  دعا

زنـان منـت    با پذیرش زن ال مومنان بر
این  بزرگواری می فرمای   و نمی نه  و

بزرگـواری اسـت کـه     افزون بر منت و
نور ب یتـان   ترریمتان داشته است و

زیۀ فوق ارذکر فهمی ه میتـود کـه    ال
ن گنه کار لمانیره به خ اون  خود انسا

 ـمن پـوره     توبه کنان ر و  میرنـ  
  نمودن شروط زن که قبالً تـذکر رفـت  
زن توبه ای کـه تمـام شـروط را پـوره     

توبه خارصانه  نموده باش  توبه نصوح یا
ــود و  ــه میت ــان   گفت ــ  گناه خ اون

بختش خویش  بن اخود را مورد عفو و
 ب598ص  73)همان    ا .انتا قرار می ه 
 رینتیجه گی

 تجقیـق روی توبـه در   وبع  ال پژوهش 
زن  می رسـیم:  این مقاره به این نتیجه 

هی  کسی نیست و مـا   ذاتیره نیالمن 
همه نیالمن  او هسـتیم راهـی را هـم    
چون بجری که کتتی ممهو ال گنـاه را  
در خود  رق ساخته و نـابود میسـالد   

اربتـه    برای بن گان خود گذاشته است
که بـه اسـتثنا  پیـامبران و     :گفتبای  
همه بن گان خ ا را مـی تـوان     ماليک
ارخطا یافت اعم ال اینرـه کبیـره   ص ور

باش  یا صغیره یعنی خاری ال زن نیست 
و زن هــم نیــالی بــه توبــه دارد و    

مؤمنان را در قـرزن بـه دو    أخ اون 
تقسـیم   برستگاران و ظارمـان  )دسته
ی   ىئ   ی   چفرمای : می  است ونموده 

 چی  ی  جئ  حئ  مئ
توبه و بال گتت نمايی  به سـوی   ترجمه:

تا باشـ     خ اون  همه یرجا ای مؤمنان
و در مـورد دسـته    .که رستگار شـوی  
 دومی می فرمای :

 چحت  خت  مت  ىت  يت  جثچ 
و کسانیره توبه نمی نماین  پس  ترجمه:

 زن گروه ظارمان ان .
بر همه مسهمانان اللم است  ال گناهان 

کبیره که ال زن ها سر می لن   صغیره و
تايب و پتیمان باشن . به خاطر اینرـه  
بهترین و مجبـوب تـرین بنـ ا خـ ا     

و ساير پیـامبران هـر    حضرت مجم 

مرتبـه بـه سـوی     اری ص رول هفتاد 
خ اون  ر و  کنن ه و توبـه کننـ ه   

 بودن . 
ال نتایج توبه کسـب بهتـرین نعمـات    

ـ  انب  ا و خ اون  متعال  ال  مهه ر 
  خوشنودی پروردگار  دخول بهتـت 
تب ی  سیاات بـه حسـنات  مجبـت    
خ اون  ق وش بوده  چه بهتر نعمتـی  
ال بهتت که مانن  زنرا هـی  بیننـ ا   
ن ی ه و هی  حـس کننـ ا احسـاش    
نررده و به هی  قهبی هم خطور نررده 
است. نعمتی که در طول عمر انسـان  
به خاطر زن می تپ  و بذل مساعی به 

همان است که ا  متعال خرج می ه  
راهی بسیار نزدیرـی را همچـو توبـه    
برای رسی ن به زن پیتـرش کـرده   

 است.
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 عطا فرموده است ایـن فضـ  و  
کجــا کــه  زتــش و رطــف کجــا

سـنگها   افرولینه اش مر دمان و
همچنین زن  این پاداش و است 

 دو مسوریت مـومن را  عذاب هر
 یمسوریت   به تصویر می کتن 

مجفوظ داشـتن   مصون و که در
عیـارش ال زتـش    اه  و خود و
ــان را  دارد و ــ  ایت ــ ین  بای ب

 ها ی بهتت نعمت مو ود در با
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 :کنید  زندگی  مردم  با تودة
  کنم می  رانصیجت   وانان  متعاقباً این

 ها پردالی رؤیاها وخیال  الزسمان  که
ــه ــرلمین  ب ــاتواقعی  س ــ   ه فرودزین

کننـ .    لنـ گی   مـردم   هـای  وباتوده
   گـران    پیته   صنعتگران باهموطنان
ــاورلان ــارگران کت ــگران   ک      تالش
  اعضــای  همــه  و... اینــان  مجاهــ ان
  بزرگـی   الشـهرهای   و ریزی  کوچک

  هـای  هـا وکوچـه   درمجهّه  هستن  که
    و یا در روستاهایی زن  و عمیق  تنگ
  شتـال   و رولی  رلق  کسـب   برای  که

  ادامـه   لنـ گی   کننـ   بـه   می  لیادی
  لحمـترش   مردم  اگر با این دهن . می

  و قهبهـای   سهیم  کنن   فطرت  لن گی
بیننـ  و   را مـی   و پاکتـان   زالیش بی

خاطر   به  یابن  که را می  تنها ا سامی
 ان ! ش ه  و کوبی ه  کار لیاد  شرسته

  دربـین   که  کنم می  توصیه   وانان  به
فــرود زینــ  و   درموا عتــان  ممـرد 
و   گزیننــ  تــا در امــر تعهــیم  منــزل

  کـه   تا لمـانی   بیسوادان  سوادزمولی
  بـه   کـردن  بتوانن  بخوانن ؛ در کمک

 نشـا  احتیا ات  که تا ایی  مجتا ان
  خالفرـاران   شود؛ دربیـ اری   برطر 
و  درپنـ دادن  شـون ؛  عوض تازنجاکه
  که  تالمانی  گناهراران  کردن نصیجت
و   منجرفان  کنن ؛ در دستگیری  توبه

  راسـت   راه  بـه   کـه  تا ایی  گمراهان
  و افتـای   بـرداری  برگردن ؛ در پرده

خـود را    نفـاق   کـه   تا لمانی  منافقان
ــان ــی  پنه ــاختن م ــ ؛ در ت ــر   کنن ب

  که  طوری  سالد؛ به می  گسترده
گیـرد   مـی را دربر  لیادی  اعمال
  هـم   در فرـر مـردم    حتّـی   که

تصور   کس  و هی   خطور نررده
    تمـام  اسـالم   دین  کن  که نمی
و   و قـرب   کارها را عبـادت   این

 باش !  خ ا قرار داده  به  نزدیری
را   ا تمـاعی     هر عمـ   اسالم
ــه ــافع  ک و ســودمن  باشــ     ن

؛  است  عبادتها قرار داده  برترین
و   فاعـ    هـ     که  مادام  اربته
    خیر و صـالح  زن  دهن ا انجام

و ثنـا و    امیـ  مـ ح    باش   و به

ــم  ــ . لخ ــای  نمایی ــزون  قهبه و   مج
با   چه  کنی ؛ حال  را درمان  دردکتی ه

و   پـاو   ای کهمه  نیرو  یا با گفتن  عمهی
ــ ی ــا ربخن ــا ب ــا  و ی و   صــادقانه  لیب

 ! صمیمانه
  بـه   خـ مت   بـرای   پاخاستن وبه  قیام
  بـه   بـازن   وهمرـاری     وتعـاون   امعه
ــژه ــک وی ــه  کم ــای ب ــعیف  گروهه    
  میبرن عبادتی سر  به  درزن  که وناتوانی
 اکثـر   و ارلشـمن که   بـزر   بس  است

   افهنـ  و زن   ال زن  امرولی  مسهمانان
   در اسـالم   دانن ! با اینره نمی  را نیک
خیـر    کارهای  به  که  زم ه  لیادی  تعاریم

    دعـوت  زن  انجـام   و امر به  و شایسته
بر هر   رولانه  ای را فریضه  کن  و زن می

 دان . می  مسهمانی  انسان
«   در اسالم  عبادت»خود   در کتاب  من
  تجقیـق   بـه   اسـالم  : کـه   ام کرده  بیان

و   را وســیع  عبــادت  و دایــرا  میــ ان

  کـه   زنگـاه  تا گیران ورشوه  خواران رشوه
  بـه   درخـ مت  شـود؛   گرفتـه   هوشان
  و عفتـان   سستی  که اییتا   مظهومان
  ونتاط  برسرقوت  گردد و دوباره  برطر 

 شون .  امورسهیم  این  درزین  و... درتمام
  هیأتها وانجمنهایی  بایستی   وانان  این
   بیسـوادی   بـردن  مجو و ال بـین   را برای
  بـین     اصـالح  زن  و تولیـع   لکات   مع

ــردم ــارلا م ــراض     مب ــا ام ــر ب   پیگی
  پیرـار و   فراگیر و همگـانی   ایوبیماریه
تـا    اعتیاد ال سیگار گرفته  دايمی  درمان

ــت  مســررات ــ ر  ممانع ــواد مخ و   و م
زور  و  مضـر و لیـان    ال عادات   هوگیری

  عـادات   دادن نتـر و رواج   زن   ـای   به
چقـ ر   دهنـ .   و نیرو  تتری   شایسته

  و کوشش  تالش  به  که  لیادن  می انهایی
   استوار و فـوالدین   ارادا    به انان و  این
نیـال    یتـان  ها و شجاعتها حماسه  و به
  ! خود را ال مردم اسالم   وانان  ای دارن !

ــرو  ــ  و ت ــ ا نرنی ــالی  و     دور نس
و   و مـادران   پـ ران   که  نگویی .. مردمی

هستن ! برگردیـ     و نزدیرانتان  برادران
ـ   رابطه  مردم  و با تودا  بـا    وبرقرارکنی

و   و انـ وه   وزم  نمایی . در ـم   زنهارفت
شـوی .    شـریک   سختیها و رنجهایتان

زنهـا    بزنیـ  وبـه    هایتان برشانه  دست
  راپـاو   یتیمـان   امی  دهیـ . اشـرهای  

ربخنـ  بزنیـ .     بینوایـان   روی  کنی . به
  دیـ گان  رنـج   بـردوش   که  بارسنگینی
کنیـ .      سبک افتاده  کتی گان وسختی

دهیـ .    راپنـاه   وستم ی گان  یچارگانب
  را بـران   خوردگـان  شرسـت   شرست
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  نباش  تا ب ین  نزد مردم  شهرت  کسب
تربر ورلد و فخر   بتوان  بر زنان  وسیهه
  بـا زن   انسـان   کـه   هرعمهی بفروش .
و   مجـزون   انسـان   بر اشرهای  دستی
  سـختی   برت   یـا بـا زن    ای  م ی ه
  ده   لخمهـای   را تخفیف  ای دی ه رنج
را   ای لده و نربت  دی ه  مصیبت  انسان
  فقـر و نـاتوانی    کنـ   مـانع    پانسمان
  زن  وسـیهۀ   شود  بـه   مجرومی  انسان

بختـ      را ش ت  مظهومی  نیرو و قوت
دهــ     نجــات  او را ال فتــار و تنگــی

ــ هی ــرض  ب ــنگین  و ق ــی  س را   کس
  کـه   پاک امنی بپردالد  دستگیر فقیر

ــت ــاروار اس ــود   عی ــرگردان ش و   س
را   کنـ   نـادانی     را ه ایت  ای گمت ه
دهـ      را پنـاه   ای  ریبـه   ده    تعهیم
خـ ا دور سـالد      را ال مخهـوق   شری
  بـه   بردارد  نفعـی   را ال سر راه  موانعی
ــی ــام  کس ــان  و... تم ــا در   برس اینه
  تـه نهف  سارمی    نیت در زن  که  صورتی

  مجسـوب   ارهـی   و قرب  باش   عبادت
  نـو    ال ایـن   لیـادی   اعمال شون . می

  زنهـا را العبادتهـای    اسالم  هستن که
  و مو بـات   ایمان  های خ اون  و شعبه

  حسـاب   بـه   نزد خ اون  متعال  پاداش
 . است  زورده
 پیـامبر     احادیث باب  در این اگرما
  اوهرگزبه  که  بینیم   می کنیم  مطارعه را

  عبادات  گونه  این  نمودن و وا ب  فرض
و   اسـت   او انسان  ـ الزنجا که   برانسان
    بهره ـ اکتفا ننموده   است  کافی  همین

  خـرج   به    ش ت و انجامتان  در طهب
  و اعضای  مفاص   و زنها را بر تمام  داده

  نموده  نیز فرض  ب نتان  ریز و درشت
ــوهری ! اســت   ال رســول  رأب
:  کنــ  کــه مــی  روایــت خـ ا 
   ریز وکـوچری   برهراستخوان»

ــه  ــر رولک ــی طهو   ه   خورش
:  اسـت   وا ب  ای کن   ص قه می

  و برادری  دو نفر ع ارت  اگربین
  ای صـ قه   برقرار کنـ   بـرایش  

ــت ــه اس ــر ب ــرادرش  . اگ در   ب
بـار و    نمودن یا حم   سوارکردن
ــاالیش ــر روی  ک ــایش  ب   چهارپ
. هـر   است  ای کن   ص قه  کمک
را بگویـ      ای و طیبه  پاو  کهمۀ

شــود؛  وناپســن  مــی  لشــت  کارهـای 
 : است  زم ه  ما ه إبن  درح یث  چنانچه

خ اون  او   که  ای بن ه  حال  خوشا! به»
شـر    برای  خیر  و قفهی  برای  را کهی ی
  ال افراد عجول  بعضی «. است  قرار داده
  ایـن  گوین : می   و و هیجانی و حماسه
نتـر    تعطیـ      باعـث  ا تماعی  اعمال
  مردم  وزگاهی  وبی اری  اسالمی  دعوت
  کـه   اریشود  درح می  حق و حقیقت  به
کارها    این  به  ش ن السرگرم  ه    این
  مـن  ! تر اسـت  تر و  روری وا ب  بسی
  خـود   ا تماعی  : عم  گویم زنهامی  به

  دعوتی  درواقع  وزن  است  دعوت  نوعی
   درموقعیتهایتـان   مـردم   بـرای   است
لیـرا   . اسـت   همـراه   باعم   که  دعوتی
  کـه   نیست  وکالمی    تنها سخن دعوت
  تــالش  شــود  بهرــه  یانوشــته  گفتــه

ــ ه ــورمردم  ومجاهـ ــ ّ   در امـ وحـ
ــه را زنهــا  کــه  اســت  مترالتتــان   ب

  نزدیک  شان  وخواسته  مطهوب  ان یتۀ
اربنّـا را   حسـن   خ اون   امام سالد. می

  مسـاهه   این  درستی  به  کن ! که  رحمت
  رابـه   بود. او انجمنهـایی   کرده  را درو

ــ ــود زوردک ــه  هو  ــای  ب ــک  کاره   نی
ــ مات ــاعی  وخـ ــ .  ا تمـ  بپردالنـ
و   رکـو    بـه   که  همانگونه  هرمسهمانی

  ش هامر  خ اون  متعال  سجود و عبادت
  بـرای   شایسته  کارهای  انجام    به است
  کریم  . قرزن است  نیز امر گردی ه  مردم
ــی ــ : مـ گ  ڳ  ڳ  چفرمایـ

ڱ   ڱ  ڱ    ڳ  ڳ
ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  ۀ  

٤٦ - ٤٤الحج:  چہ  ہ  ہۀ  ہ
 

کنیـ  و    و سـج ه   ! رکو  مؤمنان  اای
کنیــ    را عبــادت  پروردگــار خــویش

 دهی تارسـتگار   انجـام   نیک  وکارهای
کنی     خ ا هاد وتالش  و در راه شوی 
در    هاد و تـالش   شایستۀ  که  گونه  زن
 . خ اونـ  شـما را برگزیـ ه    اوست  راه
   بخـش     سـه  زیـه   این  طبق ... [ . است 

را   شـان   در لنـ گی   مسهمانان  رسارت
پیونـ و    کـه   بختـی  ده : می  تتری 
  کن کـه  مـی  باخ ا رامج ود  زن  ارتباط

یابـ ...   مـی   تجسـم  خ اون   درعبادت
  با امعـه   وپیونـ ش   عالقـه  که بختی
  نیـک   درکارهـای   سالد که می  رامعین

را   نمال بردارد  هرمانعی  را برای  هر گامی
  ای صـ قه   دور سالد  بـرایش   ال سر راه
 .« است
  را ال رسـول   نیز مانن  این عباش إبن
ــ ا ــین خ ــت  چن ــرده  روای :  اســت  ک
    هـر رولنمـالی   ال انسـان   برهرعضوی»

  : این گفت  بین  درزن  ! مردی است  وا ب
  به  حال  تا به  که  است  چیزی  ترین سخت
  کارهای  به  ! فرمود: امرکردنت ای ما گفته
    یک لشت  ال کارهای  و بالداشتنت  نیک

    یک  عیفان  به  کردنت . کمک نمال است
را ال سـر    . زرودگیها و کثافاتی نمال است

خود     این سالی می و دور  داری برمی  راه
نمال   برای  را که  . هر ق می نمال است  یک
 «.   نمالاست    خود یک داری برمی
  ال رسول هرا بری   روایت  همین  ومث 
فرمـود:    کـه   اسـت   کرده  روایت خ ا
و ود   مفص     سیص وشصت در انسان»

  بـرای   کـه   اسـت   بر او وا ب  دارد؛ پس
  ه ! گفتنـ : چـه  د  ای   ص قه هرمفصهی
  کار را دارد  ای  این  وتوانایی  طاقت  کسی
  منظـورش   کردن کـه   گمان خ ا؟  رسول
  خهـط   فرمود: بـر روی   است  ماری  ص قۀ
  خــاو درمســج   بینــی   یــا زب ســینه
دور   را ال ســر راه    و چیــزی ریــزی مــی
  در ایـن   لیادی  احادیث «. و...  سالی می
ـ   وارد شـ ه   باره ربخنـ     حتـی   هانـ  ک

ــه  مســهمان ــرادرش  روی  ب   را صــ قه  ب
   ناشـنوایان   شنوایی  به  ان . کمک دانسته

  ارشاد و  نابینایان  و راهنمایی  دستگیری
   و گمتــ ه  افــراد ســرگردان  راهیــابی
و   داران فریـاد  صّـه    به  در پاسخ  شتاب
و    ـعیفان   به    کمک خورن گان  افسوش
چرخـ     مـی   ار ال اعمالم   در این  زنچه
ارلشـمن  و    را عبادتی  زن خ ا  رسول
 . است  شمرده  پاو  ای ص قه
ــ ین ــب  ب ــخص ترتی ــهمان    ش در   مس
  ای چتـمه   کن  کـه  می  لن گی  ا تماعی
    دايماً در فوران ال خیر و رحمت   وشان
 ســرا   ال زن  و برکــت  و نفــع  اســت
ده   می  انجام  نیک  شود. کارهای لیرمی
خـود    توان  کن   تمام می  دعوت  زن  و به

  زن  بـرد و بـه   کار مـی   به  زن  را در انجام
  کـه   نمایـ   و همانگونـه   مـی   راهنمایی
کنـ     مـی   او را تتـویق  خـ ا   رسول
  بـرای     و قفهی نیک  کارهای  برای  کهی ی
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ــی  شــر  ــ ... وبخــش م ــه  یاب   زخرک
  شـر رامتـخّص    باقـ رتهای   اش رابطه
  خ اصـورت   در هاد در راه  که کن  می
  خود رابا افعال  اگرکسی  پس گیرد. می

سـالد  خـود را     متغول  خیر در امعه
خ اون  بر   که  ساخته  سرگرم  چیزی  به

  ایـن     و هر کـس  است  کرده  او وا ب
کن   نـزد خ اونـ  مـأ ور      عم   گونه
  هـم   یرد  و نزد مـردم گ می  و پاداش  است

  همچنـین  خواهـ  بـود.    مجمود و ستوده
  دعوتگران  تالش گوین : می  ال زنان  بعضی
  اسـالمی   دورـت   در اقامۀ    بایستی اسالم

  زنچـه   طبـق   که  . دورتی تمرکز یاب  و بس
کنـ .      حرومت است  فرموه  نالل ون خ ا
  اسـالم   رابـر اسـاش    لنـ گی   شؤون  تمام
و   را پیـاده     زن ر سالد و در داخـ  استوا

 نمایـ .   را تبهی     زن ا را کن  و در خارج
ــامی ــه  هنگ ــین  ک ــی  چن ــه  دورت و   اقام

و   متوری  که  است  وقت  مستقرشود  در زن
  هـای  و خواسته  احتیا ات  دار تمام عه ه
  کامـ    تعهـیم   به  شود و شرو  می   امعه
  همـۀ   کار برای   و بیسوادان   اهالن  برای

و   عـا زان   همۀ  و کفارت     مانت بیراران
    درمان مجتا ان  نیال همۀ    تأمین  عیفان
ــۀ ــاری مریضــان  هم ــ ارت    ی ــۀ  و ع   هم

  که  است  برما وا ب کن . و... می  مظهومان
کـار    بـه   دسـت   دورتی  ایجاد چنین  برای
  بـه   را در پـرداختن     و نبای  وقـت  شویم
  سـالیم      ایع  انبی  و اصالحات  ات زيی

کار  مانن    . این دهیم  را ال دست  و فرصت
موقّتـاً    فقط  مان  که می  مسرّنی  قرصهای

  کـه   بختن   در حـاری  می  درد را تسرین
  هستن  کـه   مورد نیال  داروهایی  داروهای
زورنـ  و   درمـی   هـایش  را ال ریته  امراض
  بـرادران   ایـن   بـال بـه   کننـ .  می  برطر 
    دورتی اسالمی  دورت  اقامۀ  برای : گویم می
کن     حرومت  ارهی  و برنامۀ  با شریعت  که

سـالد و    را متّج  و یرپارچـه   و مسهمانان
گـرد زورد     واح  اسالم  را لیر پرچم  همه

  که  است  وا ب  اسالمی  افراد امت  بر همۀ
ــرای ــاد زن  ب ــالش  ایج ــر    ت ــ   و ب کنن

  کـه   هر چه  است  اللم  اسالمی  دعوتگران
  ه    این  به  رسی ن  دارن   برای  در توان

روشـها و    کنن . برتـرین   مورد نظر صر 
راههـا و    کار برن . بهتـرین   ها را به برنامه
تالشـها و    گیرن  تا تمـام   ها را پیش شیوه

را متمرکـز سـالن .     پراکنـ ه   کوشتهای
نماینـ .    ردد را قانعو مت  متروو  عقههای
سر هستن   ال   مزاحم  را که  فراوانی  موانع
را   دارانی  و متع   کنار لنن . پیتتالان  راه
زرا  و   کنن . و تمام  خواهن   تربیت می  که

فرر   پذیرش  را برای  و عارمی  مجهّی  نظرات
  معطـو    دورتتان  و اقامۀ  اسالم  و ان یتۀ
لیـاد و    لمان  اینها به  متما سالن .  و زماده
  ایـن   دارنـ  تـا همـۀ     نیرو احتیاج  صبری
شـون  و      مهیـا و فـراهم   و اسباب  وسای 
و     فـراوان  برونـ  و شـرایط    ال بین  موانع
  اصـهی   و ثمـرا   گردن  و نهایتاً میوه  زماده

  بـرای  بار بنتـین .     به زن  برس  و درخت
  اسـت   اللمیابـ      تجقّـق   ه    این  اینره
بگذارن .   توانن   مایه می  که  هر زنچه  مردم
خـود  و    و خـانوادا   اهـ    به  خ مت  برای
  لن گی  افرادش  دربین  که  ای  امعه  اصالح
  ان   متـغول  و مأوا گزی ه  کنن  و منزل می
  خ اون  هی   شون   و اربته  کار و تالش  به
ـ   وسـع   ان الا  را مگر به  کس   اش اییو توان
و   پیتروان  زن  برای  سالد.   این نمی  مرهّف

  که  است  مورد نظر  خود تربیتی  پیتتالان
شون  و   تجربه و با  توانن  کامالً زب ی ه می
  رهبـری      هـت  و ق رتتان  توانایی  برای

ــه ــأثیر در زن   امع ــوبی    امتجــان و ت   خ
  را خـوب   عمـ    اگـر ایـن   توان  باش . می
   در  امعـه   مسـهمان   شخص  انن  کهد نمی

  زن  معارجـۀ   را ببین  و بتوان  برای  بیماری
  یـا بیمارسـتان    مردمی  درمانگاه  ال طریق
  در ایـن   بایسـتی   نمای   پس  اق ام  خیریه
  کن  تا لمانی  کار خودداری    ال این صورت
  برقـرار شـود و در زن    اسـالمی   دورت  که

و   دار معارجـه    و عه همتعهّ    دورت موقع
کار را   واگر این خواه  بود!  بیماران  م اوای
  فقرا   نفرمسهمان  یک  شمرن که نمی  نیک

ــعفا  و در ــ گان و  ــادر  مان ــ  وق  راببین
   هــت  صــن وقی  باشـ زنها را باتتــری  

و اسـترداد    الثروتمن ان  لکات  زوری  مع
  ایـن   ده   پـس   ویاری  فقرا   کمک  به  زن

برقرارشود!   اسالمی  کن تادورت کار را نمی
  حرکتهـا  الطریـق    بـا همـین    که  درحاری
  اسـتوار و   کامـ    ا تماعی  وتراف   تأمین

 داننـ    نمی  واگرشایسته یاب . استقرار می
را     افـرادی  در امعـه   مسهمان  شخص  که

  باهمـ یگر دشـمنی    خودببین کـه   اطرا 
پردالنـ     می  الو      نگ  ورلن  و به می

  ســینه  بــه  دســت  صــورت  درایــن  پــس
کنـ  تـا    نمـی   اقـ امی   نتین  وهـی   می

را     تر و خترتان خصومت  زتش  باالخره
  اسالمی  استقرار دورت  بسولان   و تا لمان

و داد      عـ ل  مـردم   مانـ تابین  منتظرمی
وصفابرقرارکن     و دوستی  و زرامش  صهر

کن   می   ویی و برتری  تع ی  که  وباگروهی
ال   اطاعت  پذیرد  بجنگ  تا به را نمی  وصهر
    بهترین ترتیب  ب ین خ ا برگردد.   فرمان

  کــه  اســت  ایــن  راه  کــار و ســزاوارترین
   در برابر شر و ب ی  درح  توانش  مسهمان
خیر   نمای  و کارهای  و ایستادگی  مقاومت
  هم  ستد  روی  ده ودست  انجام  وشایسته

کـار    انجـام   توانایی  نگذارد؛ لیراهرکسی
  را هـم   ذره  مثقـال   یک  ان الا  خیر  ورو به
فرمایـ :   خ اون  می   هت  همین  دارد! به

  کـــه  . اتا ـــاییچہ  ہ  ہ  ھچ
  توانی   الخـ ا بترسـی  وتقـوا پیتـه     می

  کــه  اســالمی  دورــت  زن  مَثَــ  ســالی [.
 ن ـا   زن  تتـری    بـرای    ویـان  حماسه
  لیتــون  درختــان  کتــن   همچــون مــی

  کاشـته   ای دربا چـه   مان که می  وخرمایی
و   میـوه   رودکـه   ان ! و انتظـار نمـی   ش ه
 بعـ   دهنـ   مگـر    لودی  این  به  ای ثمره

    همـین  بـاغ   زیا صاحب  . حال الچن سال
ــور ــی ط   دســت  روی  ودســت ایســت  م
  کـه ن ارد  کار دیگـری   گذارد؟! زیاهی  می
خرماو   درختان  که  ده ؟! زیا تالمانی  انجام
  دیگـری   میوا  ثمربنتینن   هی   به  لیتون

  هیچو ه  بچین ؟! هرگز! به  و ود ن اردکه
  کاشتن  به  شرو   کن   بهره کار را نمی  این

لودتـر و    کـه   و لراعتها و زنچه  سبزیجات
  نمایـ  و بـ ین   دهن  می می  سریعتر میوه

خـود را سرسـبز       لمـین  ترتیب
  راتهـف   کنـ  و وقـتش   می  وخرم
او و   به  که  سالد؛ خود رابازنچه نمی

ــانش ــی  اطرافی ــود م ــان    س رس
خـود     سالد و دروقت می  متغول
ــه ــایش   بـ ــا وخرماهـ   لیتونهـ
  لنـ  وتالمـان   رس  وسرمی نیزمی
  خـوبی   بـه   مجصورتـان   برداشت
 .کن ! می  نگه اری الزنها
 ماخذ:
  بيه   پدرانيه   نصييحهاا  {٢٢-٤} صفحات
  : دكهيير يوسييف  تيييليف   اسيي م  جوانييا 

 محمد  : فائز ابراهيم ترجمه  القرضاو 

 ناصرخسرو  ي خيابا   تارا   نشر احسا 
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ل دا يهههههو  جوتهههههه خبهههههر  د   ههههه  ا سهههههاه دخ ههههه

ولۍ مب  ههههههک ف ههههههر  لههههههه کبلههههههه دحهههههه  او رښهههههه ن

ونو  ندکمههههههال او ن کمر ههههههۍ شهههههه غوښههههههتونو  او 

دي. او کوم  هل  حل     داوه  او ود  کهړی 

راو لهههههو اهههههه ا ونهههههد اهههههه دن ههههها اوهمهههههدا تهههههه د،  

رنګه داهای هللا درضها اوخوښه ي داهار  دآخهر  

سههر  کهوي ه لههه او موخههه تههر ښهه والهه  اههه تهړاو 

يههههه  دا وي  ههههه  ددوا و کونينهههههو بريهههههال  تهههههوب او 

فهههت ن کمر هههۍ ترسهههر  کهههړي. ه هههه اوههههه اومعر 

 ههههههه  اهههههههه کهههههههر  حقهههههههايقو او اهههههههري کنهههههههد  د،يلهههههههو 

و، وي. روښهههانه د   هههه  ا سههههاه ن ههه  اههههه ن  ههههه 

ي. يومسهههههلماه تهههههه دډيهههههری ويههههها    حهههههاي د

او عله      ددا    يو ديک او عق هدی الهوی 

بههههههههردار دي  هههههههه  اههههههههه بشهههههههه و  ډول اههههههههه عقههههههههل  

وځهههه حهههانګړو اهههوه   من ههه   کهههر  ل هههدلوری ا

. نهههو ددغهههه ديهههک ريفو اخالقهههو سهههمبال دیشههه

نهههدي عمههل کهههول او عق ههدی اههه تهههج لههوری با

 ونهههد دارمختهههج  دا سهههاه دمهههادی اومعنهههوي 

 اوررياو ،مل ګرځل.

تهههههه  دال هههههر خویښهههههت اومخلهههههو  او  کهههههه 

ااملرنه وکړو نوځه ښوار  بوه بهه را ترګنهد  

 هههه  اههههای او  هههه  ن ههههاو  خههههدای اههههه خ ههههل شهههه ي 

ه حههههههههواکمنۍ او تههههههههواه سههههههههر  دا سههههههههاه دبههههههههد

ړی توګهههه دا هههه   يههههو دغهههړو تههههرم ن  اهههه حههههانګ

ا وسهههتوه او ا يوههه   ينتههه  کهههړي.  ههه  روغت ههها 

  ګټههههه او ضههههرر اههههه يههههو  غههههړی  هههه   او نههههارو ل

دا ههههههه   لکههههههه ،   پنههههههه  سههههههترګه  غههههههوی او 

دبههههههده اههههههه    خ لههههههه اغ هههههه   او ترګنههههههوالکنههههههور 

نهههههههورو غهههههههړو ا ههههههههوي. اولهههههههه دغهههههههه درد څ ههههههههه 

اههههههر دی لههههههه کههههههوم    بنهههههها اغ هههههه مک ک ههههههکي. نههههههو

  هسهههاتنې څ هههه  ههه  نهههوم اخلهههو اورههه  ريهههال اا

هوا  باد او باراه څ ه عبار  دي. اوهمهدا 

موهههاه او   رنګهههه دغهههه  اا ريهههال سهههاتنه دوخهههت

اههههههههوری تههههههههړاو لههههههههري.  هههههههه  دا  و ده ههههههههواد دحهههههههها،ت

هوا  بادو نه عوامل او ،ملونه هريو  اوره او 

موههههههاه  وري ت و هههههه  تههههههه او اورښهههههه ي  وخههههههت او 

مههه ادار  ا ت ههالري.  هه  د اا ريههال سههاتنې م تر 

دخ لهههو ډنهههد  ايههههو  هههارو اهههه ترسهههر  کولهههو  ههه   

ده واداهههههالني مسهههههؤول ت ترسهههههر  کهههههوي. دلتهههههه 

ا ينههههههههههههه ګههههههههههههن   هههههههههههه  داسههههههههههههالم سهههههههههههه  څلل ديههههههههههههک 

داروښهههتونو اههههه رڼهههها   دنظافهههت او اههههاکوال  اههههه 

ا ونههههههههد يوتههههههههه حقههههههههاي  ترګنههههههههدکړم. نظافههههههههت 

اوځههاکوالل داسهههالم يهههو  تعبهههدی رکهههک دي. اوځهههه 

ت د ونهههههههههد عبهههههههههاداتو او معهههههههههامالتو  ههههههههه  دبشهههههههههري

يومق ا  او ا ول ګول ک کي. اوځه دغه برخه 

 هههه  اههههور   ينتههههار او بلنههههه شههههوي.  هههه  داههههاکوال  

  جههه  هه  دبشههري  ههولنې اونظافههت سههاتنې اههه ن

و  روغت ههها  ارحهههاه ډاډينهههه   شههههروګهههړي تهههه  ب

دبهههههههده سهههههههالم ر  ن کمر هههههههۍ اوعاف هههههههت ور اهههههههه 

 برخه ک کي.

تنګهههههه  ههههه  دال هههههر کهههههالم دمائهههههدی سهههههوری اهههههه 

 دا حق قت ترګند شوي: ش کم آيت   

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ 

خ لهههههههو موخوتهههههههه رسهههههههوي. ترنګهههههههه  ههههههه  

داسهههههههههههههالم سههههههههههههه  څلک ديهههههههههههههک دحالنهههههههههههههد  

رينهتينول و ويرمهه او ا سهاه تهه د ونهد 

و  هههههههارو   دبريهههههههاوو  مهههههههک دي. اههههههه  ولههههههه

دغهههههههههههههههه ا سههههههههههههههههاه  ههههههههههههههه  د    نهههههههههههههههومب  ل

دګرا نههت ،مههل اوځههه يههو  لويههه ا مانههه 

دمنلههو و  دي. دا سهههاه حرکههت داهههوه  

او غههههههههور  ل ههههههههدلوری اههههههههه مههههههههر  ه ههههههههه 

 اون هههه  اههههه ن  ههههه دن کمرغ ههههو 
ً
مسههههتق ما

 او شرافت ت  حاي ته رسوي.
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ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  

 ٦املائدة:  چک  ک  ک

 اای هللا اراد  نه لري    راو ي اهه  

تاسهههههو بانههههههدی مشههههههقت  ،کههههههک اراد  لههههههري  هههههه  

اههای کههړي تاسههو  اوتمهههام کههړي خ ههل  عمتونهههه 

و  ترتهههو تاسهههو داهههای هللا شهههکر ارحهههای ارتاسههه

 .(کړ  

 ههههه  دروغت ههههها    دايهههههو ترګنهههههد حق قهههههت دی

اراخت ههههها اوترنګهههههوال  دننهههههي علومهههههو اهههههه   اهههههوه 

لړ   اه لهومړی مرتبهه  ه  شهتوه لهري. خهو اهه 

مهههه بوهههه  ههه  نهههک ورغ دامراضهههو او نهههاروغ و و ک

دتشههههه    اهههههه ا ونهههههد  لههههه  اوکهههههوتلک ګامونهههههه 

اخسههههتل شههههوي. ددرملههههک سههههاتنې اههههه برخههههه  هههه  

ډيهههههههر وروسهههههههته ااملرنههههههههه وشهههههههو . او يهههههههواوی اههههههههه 

وروسههههه  و  لهههههو  ههههه  دروغت ههههها   د ههههه  بر ههههه  تهههههه 

دمبهههر او روغت ههها   اوههههانو ااملرنهههه وشهههو . نهههو 

مههههدا دل ههههل دي.  هههه  بشههههري  ولنههههه ديههههو لههههوي ه

مال  وکهههو اسهههتعنهههاوريک سهههر   لکهههه دمخهههدر  ت

کړنهو سهر  اههه   هولن   مفاسهد او نهورو ف شها  

اوههههههههههههانو  وځړت ههههههههههاو  روغت ههههههههههها   مههههههههههی شههههههههههو . د

 حک مراکهههههههو دډيروالهههههه  سههههههر  سههههههر  و شههههههو دمهههههه

کهههههههههو،ي  ههههههههه  ددرملههههههههه  سهههههههههاتنې اهههههههههه برخهههههههههه  ههههههههه  

خلکوتهههههه دحههههههانګړو  وځړت ههههههاو اههههههه کولههههههو سههههههر  

اهههه  رام هههن  تهههه کهههړي. و  ينه او ن کمر هههلهوسههها

ښهوار  کههوم  دغهه کمهه ل کنههه  ه  دا رښههتينولل

ي سهاتنه اههه اسهالم  هه  تهردی ک ههه نههدرملد  ه  

 هههههههه   هههههههه   قههههههههره ام  21داههههههههام و  د   هههههههه  آه اههههههههه

دتکنههههههههههالو ک دارمختههههههههههج عصههههههههههر اوومانههههههههههه د . 

اههه بشهه و  توګههه ا ههدا  ي  شههوکو،ي دهاهه  سههار 

کههړو. دروغت هها   علومهههو اروفيسههوراه اهههه دي 

اتنه يامهههه  وقههههايوي  ر سههههنههههبههههاور دي  هههه  درمل

نههههههههههههههههاروغ و  دمکرو ههههههههههههههه   تنفسهههههههههههههههه ي اوعدهههههههههههههههوي 

دمخن ههوي ډيههر  ښههه سههر  نه د . ه ههه اوههههه 

اههه ولکههه   ه  وګړن هه    هولن   او  اا ريههال    ونهد

 هههه  لههههري. دغههههه اوهههههه تلههههور سههههو   الههههه اخههههوا 

دسهههههههه  څلل ديههههههههک اههههههههه اساسههههههههاتو  هههههههه   داسههههههههالم

. او ی کهههههړ  ۍډالهههههيههههه   هههههولنې تهههههه    نههههه ې او شهههههري 

دد هههه  مههههودي اههههه اویدو هههه  دومهههها   اههههه ت ريههههدو 

او نتههههههسههههههر  د هههههه  رښههههههتينولۍ ښههههههه  ورتههههههوب او ي

تر،سهههه کهههړي. او لهههه دي ،ری څ هههه يههه  بشهههری 

اری اچښه ي. مت ارحاي خدډير لوي ته کور ۍ 

ه هههه بنسهههټ  ي کړ ههه   ههه  دا ينهههه ود  کهههړو بوهههه 

   حانته غور  کړي او دامر او ن هي اهه ت ر ه  

ديههههههو  تعبههههههدی شههههههتوه حانتههههههه ن ههههههولل نوهمههههههدا 

امههههل دي  ههههه  مسههههلماناه لهههههه دغههههه اساسهههههاتو 

څ ههه ا ههروي خ ههل حانتههه دال ههر عبههاد  ګهههي. 

دفههردی او ههولن  و روغت هها   ګټههو ترتنههج دغههو 

او اهم ههههت ورکههههوي. کړونهههو تههههه خههههورا اروښهههت 

مکرورونههههه او ده ههههو د رویدو ک ههههدو ،ملونههههه او 

دمکرورونهههههو د ونهههههد لوښههههه ي دبعضههههه ر علمههههه  او 

رغت ههههها   ت ونهههههو اومبهههههر قوانينهههههو سهههههر  وی  اهههههه 

وی  ت ههههههههول ک ههههههههکي. او داحق قههههههههت يوحههههههههل ب هههههههها 

روښههههههههههههانه او داههههههههههههام و  ګههههههههههههروي  هههههههههههه  داسههههههههههههالم 

سههه  څلل ديهههک ددغهههو  ولهههو رښهههتينول و برسههه ر  

 ريههههههههدو سههههههههر  ددغههههههههو کههههههههونو  دي. اودوخههههههههت دت

 حقائقو تب ه او  واو ،پس ي ويات کي.

سههاه  هه  دقههرآه او احههاديثو څ ههه اوه ههه ک

لهههههري. دي حق قهههههت تهههههه رسههههه کي  ههههه  اهههههه  برخهههههه

 امر  شهتهر  دا    يو  کړنه او اسالم  تج ، 

درملههک سههاتنه يامهه  وقههائ وی  هه   هه  بههه هاهه  

شهههتوه ونلهههري. دلتهههه دقرآ ههه  مرغلهههرو او نبهههوی 

دا راترګنهههههد  م لههههه  حالنههههد  احهههههاديثو څ ههههه 

 اه ترڅ    اه ،ندی ډول يوته رڼا ا وم.

حههههانګړي ښههههوو   ديههههو  تههههک دروغت هههها اههههه  

 ا وند. 

ه ههههه ښههههوو    هههه  د ونههههد د اا ريههههال  

 دنظافت اود ولنې روغت اته  منه کوي. 

حههانګړي ښههوو   دکو ن ههانو دروغت هها  

 اه هوله.

ه هه ښهوو    ه   

دوګړو روغت ا   حالت ت وی اه تلورو برخهو 

ويشهههههل ک هههههکي  ههههه  ددغهههههو تلهههههورو برخهههههو څ هههههه 

هر  يو  برخهه دنهورو برخو شه ويه  برخهه ګوهل 

ک هههههههکي نوځهههههههدی اسههههههها  ديهههههههو  وګهههههههړي اههههههههاکوال  

اونظافت    دمکرو   ناروغ و دمخن وي اهه 

ا وند ه ه ته امر شهوي نودغهه  ارځهه  هولن    

و منهههه توګهههه دلومړن هههو اينهههو څ هههه مما عهههت ا

درضهههههههها داههههههههار   tکههههههههوي. اومسههههههههلماناه دهللا

ديههههههو  فرنهههههه ر عبههههههاد  اههههههه ت ههههههر ه ههههههه ارحههههههاي 

ٱ  چآيههت:  ٦کههوي. دمائههدی مبههاری سههور 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 ٦املائدة: چ ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

مهو راو ي. ای ه وکسهانو  ه  ايمهاه  

وين هل و ته  ب   کوم وخت    اات دي ملون 

  ي او ،سهههونه خ ههل اومسهه  وکهههړ مخونههه خ ههل 

پښهههههههههه   خ لهههههههههه  تهههههههههههر  وين هههههههههه  او  اخ لههههههههههو سههههههههههرونو 

اود  کههههههههههههههههول دانځههههههههههههههههه وختههههههههههههههههه ځههههههههههههههههوری اړک و 

د ادا کولههو داههار  شهري ګوههل شههوي.  نهو ملونځو 

و او غههړو وينځههل دي اود  کههول ده ههو حههايون

وښهههههول شهههههوي نهههههوي. ه هههههه  ههههه  اهههههه جهههههامو   ا

اوهههههههاه  هههههه  دمکههههههروب ا ژنههههههد   اههههههه برخههههههه  هههههه  

آنهههههد دي  ههههه   حههههانګړي معلومههههها  لهههههري اهههههه دی

دبههههده دسهههه حل اههههه هههههر  سههههان ي متههههر مر هههه   هههه  

ويات ههههدو  ډيههههر ويههههاد مکرورونههههه شههههتوه لههههري او د

اوتکثههههههر اههههههه حالههههههت  هههههه  ل ههههههدل ک ههههههکي. نههههههو ددي 

داهههههار   ههههه  ددغهههههو مکرورونهههههو دويات هههههدو او تکثهههههر 

 همخن هههههوي وشهههههه ي. نههههههوډير  ا ينههههههه د   هههههه  دبههههههد

اهههههههو و  تههههههههل اوځههههههههه ارل سهههههههه   ډول وينځههههههههل شهههههههه ي 

م سههه  څلل ديهههک نوهمهههدا ،مهههل دي  ههه  داسهههال 

تلهور قرنههه اخهوا لههه نهک څ ههه دغهه  ارتههه امههر 

کهههههههههړي. او داهههههههههورتنۍ مبهههههههههاری آيهههههههههت اهههههههههه ا ونهههههههههد 

داسهههههالم سهههههترا  مبر هههههه  تاک هههههد کهههههړي 

 اوفرمايلل    دي. 

ماههههههههههار  )الطهرررررررررروا  ررررررررررط ادیمان( 

 اوځاکوال  دايماه يو  برخه د .

دلتههههههه غههههههوا م دتههههههوډول نظههههههافتونو 

اوځههههههههههههاکوال  څ ههههههههههههه  هههههههههههه  د ونههههههههههههد اههههههههههههه 

ډيری ا يني بريښ ي يوته  اا ريال    

 رڼا وا وم.

ههه  ه سههه     -1

 هه  اخههوا وويههل شههول دا سههاه دبههده 
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اهههههههو و  ډيرمناسههههههه  حهههههههاي دمکرورونهههههههو د ودي 

اوتکثهههر داهههار  ګوهههل ک هههکي ددي خبهههري اهههه تائ هههد 

همدارنګههههههههههههههههه دب ههههههههههههههههالو ي دعلهههههههههههههههه  اوهههههههههههههههههانو دا 

واقع هههههههههت جوتهههههههههه کهههههههههړي  ههههههههه  دا سهههههههههاه اهههههههههو و  

سهههههونو  دمکرورونهههههو داقسهههههامو  بکتريهههههاو  ويرو 

نمهههههههو  مف لهههههههک اوغ رمف لهههههههک اجسهههههههامو دودي او 

غههههههههو مدههههههههر   . دداههههههههار  ډيرمناسهههههههه  حههههههههاي دی

او ر  ب نههي اجسههامو  هه  ومههوی اههو و   هه  خ ههل 

هسههتوګنې حهههاي ګرحههولل اودلهههږ  قبرسههتاه او د

دا سهههههاه  وخهههههت اهههههه ت ريهههههدو سهههههر  ک هههههداي شههههه ي

کههههړي نوا سههههاه  بهههده اههههه لويههههو امراضهههو رویدی

دغههههو تههههه ډيههههر  ا ينههههه او ضههههروري بريښهههه ي  هههه  د

ملنځههههههه و لههههههو اههههههه ل ههههههار  هههههه   مدههههههر  اجسههههههامو د

بههههههههههههه ډيههههههههههههری هلههههههههههههک حلههههههههههههک وکههههههههههههړي. او غ ههههههههههههر دد  

لک وګرځههههههههههل او دد  دمل ونونههههههههههو مکرورونههههههههههو حهههههههههها

  وند به دمر  دخ ر سر  مخامی کړي.

اسهههههالم سهههههي څلل ديهههههک اهههههاکوال  يوتعبهههههدی  د

ايمههاه يههوجه ګولههل.  ديهه  ه ههه  امههر ګرحههولل او

 اههههه او هههه   هههه   اههههای رسههههول  هههه  ترنګههههه 
ً
اقههههال

حهههههههل غسهههههههل او حهههههههاه م نځهههههههل اهههههههه حهههههههانګړی يو 

 توګه دجم   اه ورغ ا ينه ګولل.

 

بههههول  يامت ههههاوی ه ههههه فاضههههله او بههههړه  

ک مهههههواد دي  ههههه  د امراح هههههه ل هههههاری تهههههر وههههههرج

لهههههه ا سهههههاه څ هههههه ل هههههری ک هههههکي. اولهههههه  واسههههه ه

امههههراح څ ههههه وروسههههته ا سههههاه دیههههوی آرامت هههها 

 ههه  دغهههه او بهههړه مهههواد  احسههها  کهههوي. تنګهههه

دمکرورونههو سههر  ککړتیهها لههري نههوډير  ا ينههه د  

څ هههه يهههوک  و  ههه  حهههاه  ههه  دبولهههو دککړت ههها 

څ ههههههه نههههههه سههههههاته  داههههههورتنۍ مبههههههاری حههههههدي  

څ ه اه روښانه ډول ترګنديږي    اسهالم 

ی  هولنې دروغت ها س  څل  ديک تومر  دبشر 

 اوسالم ر اه هوله  ينتار اوتاک دلري.

دايومنهل شهوي امههل دي  

 هههههه  اههههههه خههههههو و  هههههه  ويههههههادوال  او افههههههراي د هههههه  

روغ و لکههههه دوينههههي غههههو وال  درګونههههو  سههههار  نهههها

تصههل   دفشههار غ ههر نورمههال ک ههدل  دګ هه ي 

نهههههههههورو نهههههههههاروغ و ،مهههههههههل راو راو ناروغت هههههههههاوي او 

ګرځهل رو   او د خهو و دکه  خهورا   ډيرلههوي 

درمهههههههل ددغهههههههو نهههههههاروغ و ددرملنهههههههې اهههههههه ا ونهههههههد 

شههههم رل ک ههههکي. تنګههههه  هههه  معههههد  دمرضههههونو 

کههور بلههل ک ههکي. دبههده ددغههه ډيههر ماهه  غههړي 

دسههاتني داههار  دوقههاي  لههومړي درمههل داسههالم 

دسههههههه  څل  ديهههههههي ل هههههههد لهههههههوری انګ هههههههرل شهههههههوي 

 ١1اهههههه تنګهههههه  ههههه  داعهههههرا  مبهههههار   سهههههوری

پ  ڀ   ڀ    چ آيهههههت  ههههه  حکههههه  شهههههوي: 

 ١1ألاعرا :  چٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ

 وخور  او وتوهۍ اواسهرا  مکهو   

نهههههههههههه کهههههههههههونو  اسهههههههههههرا   tاهههههههههههه رښههههههههههه  ا هللا

 خوښوي. 

رو ي مبههار   م اشهههت د   هه  اهههه  هههال داد 

معههدی تههه هوسههاينه ور ښهه ي  هه  يوحههل ومههوی 

دي  ههه  ومهههوی اهههه بهههده  ههه  را هههول  و او ه هههه وا

ځه و ي. اوکه   هری مهوی دد ه  شوي له من

روغت ههههههها   مبهههههههار   م اشههههههه ي اهههههههه ا ونهههههههد ډيهههههههر 

 وغږيږو نوله املل مو   څ ه به نهرشو.

خهههههههودومر  ويهههههههالي شهههههههو  ههههههه  کهههههههوم مدههههههههر  

اومکرو ههههههه  مههههههههواد  هههههههه  اهههههههه ګ هههههههه    هههههههه  دي او 

دخهههههورا   اوتنههههها   مهههههواد د نهههههت والههههه  اهههههه 

مههههههههور   هههههههه  لههههههههه منځههههههههه ځههههههههل  هههههههه  دااخ لههههههههه 

مهههههه   دمبهههههار   رو ي يوفدههههه لت او وقهههههايوي 

 يو  لويه  ار   د .

 

ددينههههي عاملههههانو دا ترګندونههههه د   هههه  يوقههههوي 

او غنهههتل  مهههؤمک ديهههو  ضهههع ف او کمههههوری 

اهههههههههههه نههههههههههههد ښهههههههههههه  tمهههههههههههؤمک اهههههههههههه ارتلهههههههههههه دهللا

اوګرا نهههههههههههههههههههههههت و  دي. حهههههههههههههههههههههههال دا ههههههههههههههههههههههه  دوا   

دګرا نهههت و  دي. نوهمهههدا ،مهههل دي  ههه   اهههه 

 منه ی   استهههههح لههههههههههوهه  ،مبو نهههههههههههلو آ  ح 

وهههههههههههل( الههههههههههل  ههههههههههج  او نههههههههههور دغههههههههههړو حرکتونههههههههههه 

 دهروګړی ل ار  ډيرګټور دي.

 هه  دغههه  ههول  لههو   دغنههتلت ا اوقههوي  وههل 

او ارادي خاونهههههههداه دقهههههههوي ایمهههههههاه اوعق هههههههدي 

خاونههههههداه اوقهههههههوي مدهههههههبوي تهههههههک لرونوههههههه  دي 

اوځههه بشههه و  توګهههه دعبهههاداتو دسهههرته رسهههولو او 

جهههههل علهههههک شهههههانه او  نورو هههههولن  و  هههههارو   هللا

ده ههه بندګانوتهههه دښهههه عبههاد  او  هههوځړ ،مهههل 

 وګرځل.

داسهالم  

ړو ههههههههههههرنه دوګههههههه ور  اامل  ر ههههههک ډيهههههههههههههههههههههههههس  څل  دي

ساتنې اه ا ونداه ډير  غور  اراخهه  د روغت ا

ت ک ه حاي لري     شهو کهو،ي دغهه حق قه

څ هه سهترګ  امهې کههړو او يها لهه اغ رتهو  څ ههه 

ښههههتنې و  هههه  انوههههار وکههههړو  خودا هههه   کړ هههه  اوترځ

،نهههدی ا خونهههه شهههته  ههه  مسهههؤول وګهههړی دغهههو 

نکهوي او  شهو کهو،ي کړو او روونو تهه ااملرنهه 

ړي ددغههه  ههار او مسههؤول ت گههيههو  ا ههل شههوي و 

وتههه کههړو. خههو داسههالم حالنههد  ديههک ګل ههار  اههه 

م ههههههههههن  تههههههههههه را  ډيرښههههههههههه بنسههههههههههت   مسههههههههههؤول تونه

 وستلل    داام و  دي.

دکهور او  هاتو     

داههههههههاکوالل اهههههههههه هولهههههههههه  دال هههههههههر ا  مبهههههههههر دا ههههههههه ر 

  اکم ودتشبهوا باالیهو،(.نوا افظفن)فرماي : 

تاسهههوخ ل فنههها   ستاسهههو کههههور او 

 دکورفنا وی دي اا   او مفا وسات .

   

 ادي هوله دا    فرماي : ل هللارسو 

تاسهو ددو  لعنتونهو دنیهوو   دويهری 

څ هههه حهههاه خهههال  کهههړي. و ههه  ويهههل اي داهههای 

ونهههههههههه تهههههههههه شههههههههه ي دي. هللا رسهههههههههوله: دا دو  لعنت

وری ه هههههههه  ههههههها   دخلکهههههههو دسهههههههی ه هههههههه وویهههههههل:

حهههايونو   اوهمدارنګهههه اهههه ه هههه ل هههارو    ههه  

 حاه خالک کړ. خل  ت ريږي 

   ا ساه لهه د ه  کګهړي مهادي څ هه 

 لههه  حههاه لههری وسههات . رسههول اکههرم

 هههه  اههههه ل ههههار ت ريههههد  ده ههههه دو  کسههههانو 

 هه  قبرونههو  هه  ول دا هه ر  هه  وفرمايههل: 

فری کبیر  امررا ومرا یعر بان ان )انهمرا لیعر ب
امررا و  دیسررتت  مرن البررولفکرران احر هما 

 متفج علی (.ةاآلخ  فکان یمشی بانمیم

دغههههه دوا   اههههه عههههذاب  هههه   

دي  اوه وي دوا   اه عذاب    ندي 

دوي دوا    دکب ههههر  ګنهههها  لههههه املههههه خههههو
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 وونکهو دا نابتهه دمه  تسهاين  اوههانو او 

يهو  ګهرام  ه  ديهو    ه موادو اهئکړي    دغا

مکرورونههههه او  ونههههدي  ر    مل ههههوه څ ههههه ويهههها

ب نهههههر اجسهههههام شهههههتوه لهههههري. کهههههه   هههههری خلههههه  

دلتهههههههههههه اوهلتهههههههههههه اهههههههههههه نامناسهههههههههههبه حهههههههههههايونو  ههههههههههه  

دضهههرور  دارحهههاي کولهههو داهههار  کنههه ني نويهههو  

روښهههههههانه خبههههههههر  د   ههههههه  د ونههههههههد  اا ريهههههههال بههههههههه 

مههههی شهههه ر.  هههه  اههههه دمکرو هههه  ککړت ههههاو سههههر  بههههه 

 اايله    دمختلفو ناروغ و ،مل ک داي ش ي. 

داهاکوال  اونظافهت اهه ا وندا ينهه  

د   هههه  اورههههه اوخههههوا   ادا هههه   لوښههههو   بايههههد 

وا ههههههههههول شهههههههههه ي  هههههههههه  د ډاډ  و  اوځههههههههههای او هههههههههه ي 

اوسهههههههههههر   اوښهههههههههههل  وي. اهههههههههههدی هولهههههههههههه دګهههههههههههراه 

ترګنههههههدو   لههههههري: ا  مبردغههههههه حههههههدي  دا هههههه   

 ين فإئوا السقاء فوأوک اإلناء غطوا»

السنننل لیلننل ینننال فیءننا وبنناء و  یمننر 

بإناء لیس علیه غطناء أو سنقاء لنیس 

علینننه وکننناء    ننننال فینننه منننن  لنننک 

  .)رواه مسلم( «الوباء

سهههر  رفاهههای غهههذا را ببندیهههد  دههههاه » 

 رفاههههههههای آب را ب وشههههههههانید   ههههههههرا کههههههههه در هههههههههر 

یمهههههاری و بههههها در جاهههههاه سهههههال شهههههبر اسهههههت کهههههه ب

 رفهههک غهههذا یههها آ ههه   ههههر  در و شهههود  من شهههر مههه 

کههههههههههههه سههههههههههههر آه اوشههههههههههههید  نباشههههههههههههد ایههههههههههههک ورهههههههههههها  

    .«افتد م 

اههه هاهه   هه    ههک ده ههه لوښهه ي سههرو اوښههوي 

  اه ت ق   سهر   ه  اهه  هال  ه  يهو  اوره توۍ

ته ک هکی ش ي    ورها  کنه ش ه د     اه هاک

   ده ه سر اوښلک نوی  تهمګر ه ه لوښ ر 

 س هههههههه . اوویږی ههههها  لههههههههههههههه ورههههههههههههههههههههههههههه  ههه  دغهههههههاهههه ه 

 ي.نه ت ریږ بل لوښ ي ته 

اذا  رررر ب همهههدا رنګهههه ګهههراه ا  مبههههر فرمههها  :  
کوم وخت    يو   (ناتنفس فی اإلاح کم فل ی

ستاسههو اورهههه تښههه ي نهههو اهههه ه هههه لوښههه ي  ههه  اهههو 

 مکوي 
اهههورتنې حهههدي  شهههريف ډيهههر  لويههههه 

دسههههههههاری نههههههههاروغ وو مخن ههههههههوي اههههههههه سههههههههريه  د  

مقابههههههل  هههههه   ده ههههههو کسههههههانو داههههههار   هههههه  داورههههههو 

 تولوځه وخت    اه لوښ ي    تنف  کوي.

دمسههوای اسههتعمال  

يورهههههههل م لههههههه  دي  ههههههه  دروغت ههههههها دسهههههههاتنې اهههههههه 

ا ونههد ور څ ههه نههوم اخسههتل ک ههکي. مههوی ښههه 

اههوه کو  هه  خههورای اههه خولههه ک ههکي اوخههوا   

ه رسهه کي. نوهر لههه دخههولک لههه ل ههاری ک هه ي تهه

 هه  خولههه ککههړ  او غاښههونه خ ههره وي نوځههدی 

 هههه  شهههه   شههههته  هههه  اههههه ککههههړ  خولههههه اوخ رنههههو 

غاښهههههههههو   دراو راو مکرورونهههههههههو شهههههههههتوه حتمههههههههه  

اوځه اايله    دا مکرورونه دا ساه معدی تهه 

انتقهههههههههال کي اودډيهههههههههرو نهههههههههاروغ و ،مهههههههههل ګرځهههههههههل. 

نودمسههههههههوای اسههههههههتعمال دغاښههههههههونو داههههههههاکوال  

ځهه و لههو داهار  ډيهر ا يههک داهار  دمکرورونهو دملن

بريښهههههه ي. داههههههای هللا رسههههههول فرمهههههها  : ه څولههههههه 

جبرئ ههههههل امههههههه ه ومهههههها څ هههههههه نههههههدي راغلهههههههل. مګهههههههر 

راغلههههههههل اوو   هههههههه  دمسههههههههوای کولههههههههو اههههههههه ا ونههههههههد 

 تو  ف کړي ي .

 خط اد ام نی باالسوا (. ؛)ماجا  جب ئیال
 

دغههه رښهه  ني  

ادغهههه وينهههها   دا  tم لههه  رسهههول دخهههدای

واقع ههت اهههه ښهههه توګهههه ترګنهههد کهههړي  ههه  ه هههه 

کهه   ههه  نهههاروک دي اهههه روک اوصهههحت لرونوههه  

  دی نه ور داخل کي.

علهههک م.ههه (. داسهههالم ګرامههه  یا مهههر  ،يهههرده 

 ا  مبر دقرن  ه اه هوله دا    فرما  : 

ا علیر  واذا ل تقر مو تم ب  براا  فرواذا سمع )
 ف ااای من (. اود تخ جو  لف م بهاانتا  و موخع ب

 له مو   لهه مهاعوه څ هه اهه کهوم  

حههاي  هه  واوريههدل  تاسههو هلتههه مههه ځههل کههه اههه 

حمکههه  هه    ههری مههاعوه ول ههدل شهه ي اوتاسههو 

به رویدي ش ي له ه هه حايهه مهه وځهل اوتنهته 

مکهههههههههههوي.  ههههههههههه  دغهههههههههههه اخ لهههههههههههه درملهههههههههههک سهههههههههههاتنه 

 م  ګول ک کي.وي ياوقائ 

 سهاه دغههو ه ههه غوښه نه  هه  ا 

دو  نامشههههروعه کړنوتههههه حاضههههروي  اههههه  ولههههه 

معنههههر حههههرام بلههههل ک ههههکي. اوهمههههدا ح نههههي نههههږدي 

لههه  اهههه والهههل دي  ههه  اهههه  هههال  ههه  اهههه مل ونهههو خ

رنهج رنهج نههاروغ و رویدي کهوی نوهمهدا ،مههل 

خلکهو دسهاتني اهه هولهه لهه  دي    اهای هللا د

ناروغ و اوفسهاد څ هه داعمهل حهرام ګرحهولل 

ک     ک      ک    ڑژ  ژ  ڑچاوفرما  : 

 ١2إلاسرا :  چک   گ

اوه څولههه دونههها عمهههل تههه مهههه نهههږدي  

 ک کي    دير  بد  کړنه او بد  ل ار د .

  اههه و، و اورههو  هه  بههولل يورههل م لهه  دي  هه

ر د  منههه  ګهههراه ا  مبهههر لهههه دي  ارڅ هههه اهههه وغههه

راو ي. حکههه اههه بولههو  هه  ډيرمدههر  اومکرو هه  

اههه  اجسهام شههتوه لهري  هه  ده ههو حهاي ک ههدل

ورهههو  ههه   دغهههه  هههول  دغهههه اورهههه مسهههموم و، و ا

. دی او نههههور ا سههههاناه  هههه  لههههه دغههههو اورههههو کههههوی 

څ ه  ار اخلل  حتم  به درنج رنج نهاروغ و 

سر  اه می ک کي. تنګه    اای رسول اهدي 

  هوله فرما  :
َّء اف  ء  َّووو ا      َيُبووون   َّ ال ] ْ ِف  اوووَ ء  َاوووائا ء ووو ُُ أ َحووو

  روءه ء بخاری .[هی ال  َيِجر  ، ث فَّ َيغ ت سا ال

ه س يوتاسوته نه ښا      اه و، و  

اورهههههو  ههههه  بهههههولک وکهههههړي. ه هههههه اورهههههه  ههههه  جريهههههاه 

 نلري او وروسته اکښ   غسل کوي.

دا و  ددرملههک سههاتنې ياوقههائ وي مهه  لنهه يه 

تههوارل  قرنههه اخههوا  هه  داسههالم حقهها   ديههک 

ي کههههههههههههههههه او  مههههههههههههههههوی بشهههههههههههههههری نههههههههههههههههړ  تههههههههههههههههه راو  

دغهههههههههههههه ديهههههههههههههک مسهههههههههههههلمانانو تهههههههههههههه ښههههههههههههها    ههههههههههههه  د

داساسههههههههاتو څ ههههههههه  هههههههه  دبشههههههههری  ههههههههولنې  ههههههههول 

 ههه    نههه ي دي اهههه قهههوي ايمهههاه ه اروښهههتونه اههه

ددغهههه دیهههک  tا هههروي وکهههړو خهههداي

اهههههههه ت ب ههههههه   ههههههه  کومهههههههه سهههههههتونه  نهههههههد  

راوسهههههههههه ي اوهههههههههههر  تعبههههههههههدی برخههههههههههه  هههههههههه  

ا سههاه دن کمرغ ههو سههر  اههه مههی کههوي 

 تنګه    فرما  :

يئ  جب    ىئی  جئ    حئ  مئچ

 25٦البقرة: چ حب    خب  مب

 شهههته جبهههر اهههه ديهههک  ههه  اهههه  

رښ  ا    ل ارمندنه د ه  ل هاری څ هه 

 .روښانه د 
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 بار رمضانماه  برادر و خواهر مسهمان
می رس   ماهی که به خـاطر   لبادیگر 

خصوصیات و ویژگیهای خـاص خـود   
 های سال برتری دارد: بر همه ماه

رمـز   ماهِ بیامــیام وقــ)صماه  -7
 بن گی و اخالص است.

سـعادت و    و برتـری ماه تقـوی    -2
 خوشبختی است.

و شریبایی در    بردباریماه صبر -5
عبادت و ترو گنـاه کـه شـیرینی و    

 رذت ایمان را به بار می زورد.

ماه توبه و اسـتغفار اسـت کـه     -4
رحمت بی کـران ارهـی را بـر    دروالا 

بنــ گانش بــال و مو بــات  فــران و 
 بختش را فراهم می سالد.

ــ ه داری  -3 ــام و شــب لن ــاه قی   م
و رال و نیال با حق تعاری اسـت   خهوت

و    عذرخواهیو  هوه و شروه بن گی
ــاه احــ یتش را در  ــر در بارگ فق

صورتش بـه نمـایش   لیباترین 
می گذارد؛ زن لمانی که بنـ ه  
مقصر و گنهرار در اوج بن گی 
رب به اعتـرا  مـی گتـای  و    

اعالم و ل معصیت اتوبه خود را 
احساش شرمسـاری و طهـب   

توفیق ه ایت  عفو و بختش و
 و عبادت و استقامت می نمای .

ماه ص قات و انفـاق در راه   -6
خ است که هر توانمن ی مـی  
توان  با بذل مارش در راه خـ ا  

نفس خویش را تزکیه و اخالق و رفتارش 
را تهذیب نمای  و ال نعمتی که خ اون  بر 
او ارلانی داشته توشه ای بـرای زخـرتش   

 بیان ولد.
ال حالل و مبـاح در راه  ماه خودداری  -1

ر ای خ است تا مسهمان بتوان  خـود را  
هان و عادات لشت و ه در  هات ترو گنا
 ناپسن  تربیت کن .

ماه نجات ال تمام ب ی ها   ماه رمضان -8
لشتی ها  معصـیات و خالصـی ال زتـش    

  هنم است.
ــو    -9 ــا هــر ن ــارله ب ــاه  هــاد و مب م

 و بت درونی و بیرونی است بشیاطین)دشمن
که اخالص دین و صفای قهب و تسهیم انـ ام  

 در بارگاه اح یت را نوی  می ده .
خره ماهی است که با عی  فطـر  و باآل -71

  و حضور رسمی به پایان یا  تن شادی 
مسهمانان در مصالی بزرگی است که با او 
ده ها و ص ها و شای  هـزاران مسـهمان   

ایـن نیـایش   دت وبن گی عبادیگر شاه  
ی و سپاش همگانی به بارگاه گروهعظیم 

 باشن .می حق تعاری 
ایـام    رکی این ه یۀ متبـرو و مبا من 

مسـهمانان و  بـه همـه   میمون و فرخن ه  
حال که دانستیم رمضـان ال  روله داران  

ایـن  چه خصوصیاتی برخوردار است کـه  
را بر سـایر مـاه هـای سـال برتـری       ماه

بختی ه بهتر است با یک برنامـه ریـزی   
استقبال زن برویم تـا بتـوانیم   درست به 

و ایـام و   ق ردانی نمـوده رمضان را بهتر 

 ارجرجظات گرانبهـای زن را بیتـتر   
بگذاریم و فرصت طالیی عبادت را در 

 زن  نیمت بتماریم.
 سه توصیه مهم:

خـارص  اخالص یـا همـان    اخال : -1
« خ ایی انجام دادن عبـادت »ساختن
وب بـه  ــیهی خــست خـرا می بای

 هـای  تا خ ای ناکرده عبادت داشتیاد
مان به خاطر ریا و خودنمایی و کسب 
شهرت دنیا پایمال نتود که خ اونـ   

ڳ  ڳ  ڱ  چ  متعــال مــی فرمایــ :
 3اربینۀ:  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

و دستور داده نتـ ن  مگـر   » یعنی: 
اینره عبادت کنن  خ ا را با اخـالص  

یعنی اینرـه تمـامی   « در تمامی دین
ای خ اونـ  تعـاری   عبادتها فقـط بـر  

 انجام شود.
ۓ  ۓ  ڭ  چ و نیز می فرمایـ : 

 88األنعام:  چۇ ڭ  ڭ  ڭ     
اط  و اگر شرو ورلن  اربته ب» یعنی: 

 «می ش  زنچه انجام داده بودن 
پس نیت خود را در این عبادت بسیار 
ــایر   ــ  س ــالمی همانن ــمن  اس ارلش
عبادتها برای خ ای عزو ـ  خـارص   

 ای حق تعاری گردانی   باش  که به ر
ناي  گتته و ال ا ر بیرران بهره منـ   
گردی  که در ح یث ق سـی شـریف   

ــ ه اســت: إد   ررال عمررال ابررن آ،م لرر ك »  زم
  «ال یام فإن  لذ و  نا  جزي ب  

همه کارهای بنـی زدم بـرای   » یعنی:
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بایست با متغول شـ ن   هرا ن
 به سفره افطار ه ر داد.

فرمایـ : سـه   می رسول ا  
ــروه ــان   ا گ ــه دعایت ــ  ک ن

مستجاب است... یری ال زنهـا  
 گام افطارش.روله دار است هن

افطــار بــه موقــع و عــ م  -1
الِ  َعرن  تاخیر ب ون عـذر     برنِ  َسره 

 َعَلی  ِ  ا ك  َصّلىا ِ  اسكولَ  ن  َ  ،َعن   ا  اِضذَ َسع    
 َمرا بَخی ر    النرابك  یَرزالك  د»خَرال:  وَسرلم

 علی   متفجٌ  «الِفط  َ  َعجلوا
 روایـت   سع  بن سه  ال

اوست مگر روله که خاص من اسـت و  
 «من پاداش زن را خواهم داد.

ن امت  احساش به»که همان  توبه: -2
و دست کتی ن ال گناه و تصـمیم بـه   

اسـت  را بـار   « ع م بالگتت بـه زن 
دیگر در این رولهای مبـارو تج یـ    

مراه با گناه رـذت  هکنیم لیرا عبادت 
بن گی را ن ارد و رذا صـاحبش خـود   
خسته و مهول می شود و نمـی توانـ    
راه عبادت را ادامه ده  و زنوقت است 
 که احساش می کن  عبادتش ختـک 
و بی روح است. حال زنرـه او اسـباب   
استفاده ال عبادت کـه همـان صـفای    
قهب و پاو کردن زن ال هر نو  مهر و 
عالقه به گناه اسـت  را مهیـا نرـرده    

یاد داشته باشیم که هر چـه  ه ب است.
رحمـت   لاواگنهرار باشیم بال هـم در 

می  ش  ااارهی بال است و هرگز نبای  ن
اسـت.   می ی خود گناه دیگـری ااکه ن
یاد داشـته باشـیم کـه حـق     ه بهره ب
کنن گان را می پـذیرد و   وبهـتعاری ت

 زنها را دوست دارد.
  استقامت در دین: اراده و عزم راسخ  -3
 29یاد داشته باشیم که ماه رمضان ه ب

رول بیتـتر نیسـت کـه اگـر      51اری 
سپری شـ  دیگـر فرصـت زن همـه     

عبــادت و ا ــر و فضــیهت ال فضــای  
ت پس خوب است کـه  دست رفته اس

ــرای  ــود را بـ ــین رول زن  خـ ال اورـ
متارکت در تمـامی عبـادات زمـاده    
کنیم و یقین داشته باشیم که هرگز ال 
انجام عبادت پتیمان نخـواهیم شـ    
بهره برعرس احساش خواهیم کرد که 

ـ    ر و بیتـتر  کاش مـی توانسـتیم بهت
   فرمای :انجام دهیم. خ اون  می

  ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  
 69ارعنربوت: چہ  ہ  ہ  ہ

و کسانی که در راه ما به  هاد »یعنی: 
مـان   برخاستن  اربته زنـان را بـه راه  
ـ  راسـتی  ه ه ایتتان خواهیم کرد و ب
 «که خ اون  با نیروکاران است.

 توصیه های رمضانی:
سجری در وقت سجر  خوردن صر   -7

چرا که مسهمان نه تنها به ظاهر مساره 

نرا نیز مـ  نظـر   می نگرد بهره روح و اثر ز
سـجر  گـام  هنخواسـتن  برقرار می ده  و 

وقت فضیهت است و بهن  ش ن بـه قصـ    
سجری خوردن خود فضـیهتی اسـت کـه    

 نبای  زنرا فراموش کرد.
تسرح وا  }صلى ا  علی  وسلم{عن  نس خال خال اسول ا  

 {أخر ه مسهم} فإن فذ السحوا ب  ة
شرکت در نمالهای  ماعـت پنجگانـه    -2

نمـال صـبر و عصـر را فرامـوش     بخصوص 
ایمـان و  ی نرنیم که مواظبت بر زن نتانه 

 بـا سبب استقامت در دیـن و اثـر مجبـت    
 و رسول است.  ونخ ا
صفجه ال قرزن کـریم   71تالوت ح اق   -5

بع  ال نمال صبر که تـالوت هـر حـر  ال    
ــر ا ــر دارد. و بخــاطر   ــه ده براب قــرزن ب

ست و قرزن انزول بسپاریم که این ماه  ماه 
هر چه بیتتر به قرزن رو زوریم خود را بـه  

یـم. سـعی کنـیم    قرزن نزدیرتر نمـوده ا 
)گذشــتگان  مــان هماننــ  ســهف صــارر

نیروکارمانب بیتتر عبادتمان در این مـاه  
 باش .یم کرتالوت قرزن 

ــود    -4 ــه روله داران خ ــاری دادن ب افط
سـالم بـ ان   افضیهتی اسـت کـه پیـامبر    
 زن روله دار راتتویق نموده و همانن  ا ر 

و باعـث مغفـرت    مـی باشـ    و پاداش ا ر
گناهان و نجات ال زتش دولخ است و نیـز  
نتانه مهر و مجبت اسالمی است و باعـث  

 زَیر ِ  عرن   - الدیاد روابط برادری خواه  ش .
 َعَلی ر ِ  ا ك  َصرّلىالنبری َعرن َعن ر ك  ا  َاضرذَ  الجكَهنرذ خالر    برنِ 
ر ِهِ  ِمأ رالك  َل ك   انَ  ،َصائمای  َفط َ  َمن   خال وَسرلم ر َ  َ ج   َ نر ك  َغیر 
قكصك  د  حسنٌ  ح یثٌ   ذ   وخال: صائمِ  ا  ج   ِمن   یَرنر 

 7263 .ارترمذی رواه .صحیا

: که ش ه روایت  هنی خار  بن لی  ال
 روله روله  کـه  فرمـود: کسـی   پیامبر

 اوست  مث  ا ر او برای بگتای   را داری

 .شود مک دارچیزی روله مزد ال اینره ب ون
 :در رمضانضباط و اخالق اسالمی ان -5
 ا  اسرولك  خرالَ  خرال: عنر ك  ا  اضرذَ  هكَ یرَ  َ  َ برذ عرن   

مك  َ انَ  وَسلم َعَلی  ِ  ا ك  َصّلى مِ  یَرو   َود یَر  فكرث   َفل َ ح ِ كم، َصو 
 ِإنرذ فَرل یَرقكرال: خاتَرلَر ، َ و   َ َحر ، َسراب ك  َی  رَخ ، فَرِإن  

 (499) .متفج علی صائٌم 
 ابـو  ال ودر ح یثی دیگری می فرمایـ : 

 کـه: پیـامبر   اسـت  روایـت   هریـره 
شـما  ال یری روله  رول فرمود: هرگاه 

 بهن  ص ا ن اده و دشنام پس باش  

 داد  دشـنام  را او کسی اگر نرن . و

 بگوی : مـن  بای  نمود  او نگ با یا

  دارم. روله
لَ  َی :   َلم   َمن    1241 : « بِر ِ  والعَمالَ  الزواِ  خَرو 
  ِ  فَلی سَ  وَسلم َعَلی  ِ  ا ك  َصّلىالنبذ خال :خال وعن ك  -

   » .البخااي اواه  -وَ َ اب ك  َطعاَم ك  َی َ:َ  َ ن   فذ َحاجةٌ 
 :کـه  اسـت  روایـت   هریـره  ابو ال

 دروغ سخن فرمود: کسیره  پیامبر

پـس   نرنـ    راتـرو  زن بـه  عم  و
 که نیست زن نیالمن  تعاری خ اون 

 تـرو  را خود زشامی نی و خوردنی

و بخصوص در حارت روله بیتتر کن . 
رعایت کنیم. به موقـع و بانتـاط در   
مج  کارمان حا ر شویم و با تو ـه  
به روح معنویت روله ال کم حوصهگی 
و پرخاش کردن به دیگران   ا دوری 
کنیم  تا خـ ای نـاکرده دانسـته یـا     
ن انسته بخـاطر روله مـان بـر زنـان     

عرس اگـر تـا زنـرول    نباریم بهره بـر 
ب اخالق و بی حوصهه بـودیم  سـعی   
کنیم همـانطور کـه بـر گرسـنگی و     
تتنگی صبر می کنیم بر ترو اخالق 
ناپسن  و عادات لشت همانن  دروغ  
 یبت  نگاه به نامجرم  گوش دادن به 
زهنگ مبتذل و گناهـان دیگـر نیـز    
صبر کنیم و به تربیت نفـس خـویش   

یسـت  ابپردالیم و ب انیم کـه مـی با  
 مان روله باش . تمامی ان ام

سعی کنـیم قبـ  ال افطـار نـیم      -6
ساعت را به تالوت قـرزن و منا ـات   
اختصاص دهیم و این وقت بافضـیهت  
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که خاص به ماه رمضان اسـت و رـذا   
قب  ال نمال عی  می بایست به فقـرا  
و مساکین برس  و تولیـع زن چنـ    

 رول قب  ال عی  فطر  ايز است.
اگر برای کسی میسر شـود در   -78

عمـره خانـه خـ ا    حـج  این ماه به 
ـ   ادی متر  شود فضیهت بسـیار لی

و ا ر زن همانن  حجی اسـت    دارد 
داده انجـام   همراه رسول خ اکه 
 باش .
اعترا  ده رول زخر رمضان در  -79

به قص  تفرغ بـرای عبـادت   مسج  
سنت های اسالمی است کـه  یری ال

مسهمان می توان  با احیـای زن بـه   
روح و معنویت شـب لنـ ه داری و   
منا ات با خ ا بیتـتر پـی ببـرد و    

ره یری ال ایـن شـبها   بخصوص این
ارق ر کـه   ل لهةمصاد  خواه  بود با 
هتـر ال عبـادت   ا ر عبادت در زن ب

 ماهب است. 4سال و 85هزار ماه )
شــرکت در نمــال عیــ  فطــر و  -21

شاه  حضور  ماعت مسهمان  خود 
پایان بخش این موسم خیر و برکـت  
است که تج ی  عه ی است میـان  
مسهمان بـا خـ ایش بـر ادامـه راه     

دت و بن گی و نیز متـارکت در  عبا
خیر و خوشـی  امعـه مسـهمان؛ و    
تبادل تبریـک و ربخنـ  مسـرت ال    

 عبادت است.
بیاییـ    زری برادر و خواهر مسهمان

ما و شما هم ال  مهه زن رستگارانی 
باشیم که رمضان را با اخـالص روله  
گرفته و به عفو و گذشـت ارهـی در   
این ماه خیر و برکت ناي  گتته ان و 

د را ال عذاب زخرت نجات داده و خو
مستجق پاداش بیرران ارهـی قـرار   
داده ان . امی  است با توفیـق حـق   

 تعاری چنین باش .
 تر ال هر لمان دیگـر باارلش رمضان 

بزرگترین نفعی که انسان می توانـ   
در این ماه کریم بـه دسـت بیـاورد    
توبه و بالگتت به سوی پروردگار و 

 است.وبختش مجاسبه نفس 
توبه بال است و عطای ارهـی   لاوادر

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمـود:    ا  کـه: رسـول   اسـت 
ـ  همیتـه   تـا  انـ    خیـر  بـه  ردمم

را نماین . لی افطارشتاب در مادامیره
که ال سنت پیامبر اسالم افطار نمودن 

 در اورین وقت دخول مغرب است.
   شرو  افطار با دعای: -8

)بسرررم ا ، اللهرررم لررر  صرررم  و بررر  آمنررر  و 
 (.علذ ازخ  افط ت

و ابتلر    ذهر  الظمرم» همچنین دعـای }
یز در سـنت  ن «الع وق و  ب  الج  إنشا  

 {وارد ش ه است
سنت است روله دار بـا رطـب یـا     -9

 خرما و یا با زب شرو  به افطار کنـ . 

 عرن عنر ، ا  عرام   اضرذ برن سرل مان وعرن
 » وخرال «خرال وَسرلم َعَلی ر ِ  ا ك  َصرّلى النبرذ
 ب َ ة، فَِإن ك  َتم ، َعَلى ف ِط    فَرل ذك  َ َح ك كم   َ ف َط َ 
ر ا، یِجر  لَرم   فَِإن    طكهكروٌا اواه فَِإنر ك  فَالمرا ، َتم 

 الِمسرِكینِ  َعلَرى وخال: ال ر َخةك  ». الت م ي
  ِن تَران: َصرَ َخةٌ  الر ِحمِ  ذي وَعلَرى ، صر َخةٌ 
  .حسن ح یثوِصلٌة 

 اسـت  روایت  عامر بن سهمان ال 

 ال کسـی  هرگاه فرمود: که: پیامبر

 را اش روله خواسـت  مـی  شـما 

 ماخر به زنرا که است بهتر افطارکن  
 است  برکت زن در چون کن   افطار

 نمای   زب افطار به نیافت خرما اگر و

 فرمود: ص قه و  است. پاو زب لیرا

 بـرای  اگـر  است  ص قه مسرین بر

 هـم  و اسـت   ص قه هم قرابت ده 

 رحم. صهه 
ال پرخوری پرهیز شود کـه خـود    -71

سرچتــمه همــه بیماریهــا و منــافی 
 حرمت و فای ه روله است.

 ِإیمانرای  اََمَضرانَ  خرام » .خرال وَسرلم َعَلی ر ِ  ا ك  َصرّلىا ِ  َاسكرول
ِتسابای   1197علی  متفجٌ  َذن ِب ِ  ِمن   ،مَ  َتجَ  َما َل ك  غكِف َ  واح 

 رسـول  :کـه  است روایت  هریره ابو ال

 ال را رمضان قیام که فرمود: کسی  ا 

 گناهـان  زورد  اخالص به  ا و ایمان روی

کسی » .شود می رلی هــزم اش ذشتهـگ
که رمضان را با ایمان به خ ا و برای کسـب  

پا داشت گناهان ماقبـ  او  را ر  نمال شب ب
 «بختی ه می شود.

سعی کنیم درماه رمضـان ال مجـارس    -75
 "وَسرلم َعَلی ر ِ  ا ك  َصرّلىالنبرذ خرال و و رعب دوری کنیمهر

 وَ َ اب ك  َم ك َطعا َی َ:َ  َ ن   فذ َحاجةٌ   ِ  فَلی سَ 
  1241البخااي اواه "

  پیـامبر : که است روایت هریره ابو ال

 بـه  عم  و دروغ سخن که فرمود: کسی

 تعـاری  پـس خ اونـ    نرنـ    ترو را زن

 و خـوردنی  کـه  نیسـت  زن نیالمنـ  
اوقـات   دانشکن .  ترو را خود زشامی نی

گرانبهای ایـن مـاه مبـارو را در بـالی و     
خـ ای نـاکرده در    های بیهوده یا سرگرمی

بهرـه بـا    گناه و معصیت ال دسـت نـ هیم  
تتری   هسه ای قرزنی به تجسین قرايت 
خود بپردالیم یا ال عارمی دعوت کنـیم تـا   
برایمان قرزن را تفسیر نمای  یـا ال احرـام   

روله و عبادات برایمان بگوی  کـه    رمضان
این ایام  ایام تقرب و بالگتـت بـه خـ ا و    

 دین است.
به پـ ر و مـادر را ال مهمتـرین     نیری -74

وا بات دینی مان بـ انیم و سـعی کنـیم    
مان را با همه مردم خوب کنـیم و ال   روابط

خویتان و نزدیران و همسایگان دیـ ن و  
پرسی نماییم و نیالهای زنان را  ویا  احوال

مسـتمن ان و یتیمـان     شویم و بـه فقـرا  
 احسان کنیم.

خـود  اگر رمضان را فص  لکات اموال  -73
قرار داده ایم سعی کنیم به مسـتجقین زن  
برس  و یا به کسی وکارت تولیع داده شود 
که ال حال فقرا و مسـاکین  امعـه بـاخبر    
باش  و با تقوی و خ ا ترسـی بتوانـ  ایـن    

 امانت را به اههش برسان .
عالوه بر فریضه لکات سعی کنـیم بـا    -76

ص قات و خیـرات مسـتجب خـود را بـه     
 ارهی نزدیک کنیم.رحمت بی کران 

لکات فطر  یر ال فریضه ساریانه است  -71

اسرا  و تبذیر و ریخت  ال -77
ــاش کــردن  ــذاها  ــ اً  و پ
خودداری شود که خود گنـاه  
بزرگی است و شایسـته روله  

 دار نیست.
سعی کنیم حتی االمرـان   -72

در نمال تراویر شـرکت کنـیم   
در  یر اینصورت به قیام شب 
بپردالیم تـا شـام  فرمـوده    
رسول خـ ا شـویم کـه مـی     

  ن عن ر ك  ا  َاِضرذ هك ی  َ  َ بذ عن   فرمای :
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در دسترش و فض  و بزرگواری اش هر 
ــا   ــر ماســت؛ ام صــبر و شــام در براب

ه و کجاســت زن کجاســت زن بالگتــت
ایـن را خ اونـ     خواهان مغفرت ارهی؟

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ گفته است
ۓ  ۓ  ڭ       ےہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے

 53الزم : چۆ  ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ
درمعاصـی  کـه   بگو ای بنـ گان مـن  } 

ال  لیــاده روی هــم کــرده ایــ  بــالهم
وردگار ناامی  نتوی  خ اون  ررحمت پ

همه گناهـان را مـی بختـ   اوسـت     
 زمرلن ه مهربان{  

توبه و مغفرت است  مـاه   وقت  این ماه
گذشت و برگتت اسـت  ایـن لمـانی    

 تر ال هر لمان دیگر.است باارلش
به سن  صجیر روایـت   ال رسول ا 
عن  بذ بعی   عن  برذ  که فرمود:ش ه است 

خررال إن ا  عررز  }صررلى ا  علیرر  وسررلم{موسرى عررن النبررذ
وجررررال یبسررررط یرررر ه باللیررررال لیترررروب مسررررذ  النهرررراا 
ویبسرررط یررر ه بالنهررراا لیتررروب مسرررذ  اللیرررال حترررى 

 { 499-}مفج علی تطلع الشمس من مغ ب 
ر شـب  ـود را بــت خـ اون  دسـخ»
گستران  که گناهرار رول توبه کنـ    می

و دست خود را بر رول می گستران  کـه  
گناهرار شب توبه کن  تـا وقتـی کـه    

 «خورشی  ال مغرب طهو  کن 
 ابه روایت امام مسهم نیتابوری[ 

ب ی های ما بسیار اسـت و گذشـت او   
بیتتر  گناهان ما بزرگنـ  و رحمـت او   

ن  و مغفرت ا بزرگتر  رغزشهای ما عظیم
خ اونـ  مـی گویـ :     او باعظمت تـر. 

ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڤ  چ
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
 چڇ  ڍ  ڍ

  135آل عم ان: 
ای انجـام   گناه کبیرهو زنهایی که اگر }

[ به خـود  صغیره دادن  یا ابا انجام گناه
ظهم کردن  به یـاد ا  افتـاده و بـرای    
گناهان خود ال او طهب زمرلش کردن  و 

 ـز ا  و  ت  کسی گناهان را می بخچه 
در حاری که می دانن  بر انجام زنچـه ال  
گناهان ادر گذشـته[ انجـام داده انـ     

بر   پافتاری نرردن   پافتاری نرردن {
انجام گناه اصرار ننمودن   به اشتباه 

مضان گذشته را با مـا روله  خیهی ها ر
گرفتن  سـپس بـه سـوی پروردگـار     
بالگتتن   رفتن   با اعمال خود و زثار 
خود را بر  ا گذاشتن . و مـا بـه ایـن    

 رمضان رسی یم.
 برادرم  خواهرم  می دانی که:

ال عالمتهای قبول روله داران به درگاه 
خ اون  متعال ص ق در توبه و عزم به 

 تیمانی ال زن است.بالنگتتن به گناه و پ

ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ  چ
 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ

 25: الشوان 
ـ و اوست که توب} ه را ال بنـ گانش  ــ

 ی ها مـی گـذرد و   ـمی پذیرد و ال ب
 می دان  که چه می کنی {

 روایت است که: اکرمو ال رسول 
قسم به زنره  انم در دسـت اوسـت   »

ــه ماننــ   اگــر شــما گنــاه نرنیــ  اب
 اون  شما را خواه  بـرد  ختگان[ فرش

و گروهی را خواه  زورد که گناه کنن  
و ال خ اونـ  طهـب بختـش کننـ  و     

 ]ب  اوای  مسلم[ «بختی ه شون 
 چـه وقـت  زنره در رمضان توبه نرن  

توبه خواه  کرد؟ زنره در این ماه بـه  
 چه وقـت سوی پروردگارش بالنگردد 

   برخواه  گتت؟
اه رمضان به ال روله داران در م  بعضی

راه درست می رون  اما تا رمضان تمام 
ش  و روله پایان یافت به همان حـال  
قب  ال رمضان بال می گردنـ  و تمـام   
زنچه را در رمضان ساخته انـ  ویـران   
می کنن  و تمام عهـ هایی را کـه بـا    

پروردگار بسته ان  لیر پا مـی  
عمرهمینطور در  تمامگذارن . 

تن و بس ساختن و ویران کردن
 ...و نقض کردن می گذرد

بسیاری ال سهف اگذشـتگان  
ال صجابه و تابعین و تبع صارر 
با پایان یافتن رمضان  تابعین[

و بـر  در فراقش می گریستن  
رفتنش تاسف می خوردن  و 
این ال صفای دل و روشـنی  

 تان بود.ایباطنی 
 

خود اعترا  کردن   گناه کردنـ  امـا   
استغفار نمودن   پتیمان ش ن   و ا  
 زنها را مورد زمرلش خود قرار داد.

با سن  صـجیر روایـت    اکرم ال رسول 
 :صلى ا  علی  وسلمخال اسولك ا  است:

َاِغررَم  ن ررفك اجررال ،خررال علیرر  امضرران ،  ررم ان َسررَلَ  »
به خاو ماریـ ه شـود بینـی    » ولم یركغ َف   لَر 

زنره رمضان را دریافت و مـورد زمـرلش   
 [3511صحیا الجامع حا م.] ب  اوای  ت م ي و «قرار نگرفت
ـ   رمضان فر رار ـصتی است کـه دیگـر تر

نمی شود  چنین فرصتی پیش نمی زیـ   
ت تالشگری که ال زن مگر ان و  زیا هس

سال ال پرون ه  ۀگناهان  هماستفاده برد؟
ـ   ادق ـکسی که در این ماه با خ اونـ  ص

ـ     پاو می شـود ــباش ر ال گناهـان  اگ
ح یث ق سی ا  کبیره ا تناب کن ...در

 گانش مـی  سبجانه و تعاری خطاب به بن
یرا عبررا،ي إنكررم تخطمرون باللیررال والنهرراا  فرمایــ :

و نرررا  غفررر  الررر نوب جمیعرررای فاسرررتغف ونذ  غفررر  لكرررم 
 گان من  شما شـب و رول گنـاه   ـای بن»

می کنی  و من تمام گناهان را می بختم  
پس ال من طهب بختش کنی  تا شـما را  

 ]ب  اوای  امام مسلم[ «بیامرلم
رخـی ال مـا   گناه  زو طبیعت ماست اما ب

توبه می کنن  و برمی گردن  و ال خ اون  
طهب زمرلش می کنن  و برخی دیگر بـر  
زن پافتاری مـی کننـ  و ادامـه داده و    
تربر می ورلن  و این گروه دومی همـان  

بخــت و گــم شــ ه ال راه  گــروه نگــون
بال خ اون  درح یث ق سـی   ه ایتن 

َصرلَّى اللَّر ك َعرن   َبِرذ َذاع َعرن  النَّبِرذِّ  } می فرمایـ : 
یَر  ِویرررِ  َعرررن  اَبِّرررِ  خَررراَل اب رررَن آَ،َم ِإنَّرررَ  َمرررا  َعَلی رررِ  َوَسرررلَّمَ 

تَِنذ َغَفر  تك لَرَ  َعلَرى َمرا َ راَن ِفیرَ   تَِنذ َواََجو  َ،َعو 
  21472مسن احم { َ غ ِف  َلَ  َوَد  كبَالِ  ....
رلن  زدم  تو مرا فرا نخوان ی و به ـای ف»

ینره هر زنچه کرده من امی  نبستی مگر ا
بودی را بختـی م و اتعـ اد گناهانـت[    

 ]ب  اوای  ت م ي[«برایم مهم نیست

ای روله داران این مـاه فرصـت ماسـت    
ٱ  ٻ  ٻ  چ  برای توبـه نصـوح  

 9التح یم:  چٻ  ٻ  پ  پ  پ
و این رولها همه اش  نیمت است. زیا ال 

ت و ال این  نیمـت اسـتفاده   ــاین فرص
 می بریم؟
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بـرای   بتـر  نیـال  قب  الزنره به احتیاج و
 اللم میـ انم ال  بپردالیم  و دین اری دین
دیانت تعریـف مختصـری داشـته     دین و
که ابعاد مختهـف لنـ گی    تا باش  باشیم 

 روشنایی زن به بجث بگیریم. انسان را در
گـردن   دین در رغـت معنـی اطاعـت و   » 

» . یعنی: دین هماننهادن را افاده می کن 
است کـه بـه معنـای کـرنش و     « دینویت

بی فرمانبرداری است. هربرنامه و هر مذه
و هر نظامی که مردمـان در زن ال یـزدان   
 هان اطاعت و پیروی کننـ  و والیـت و   
حاکمیت او را بپذیرن   تجت پوشش دین 

 (517ص 3ج فی  لل الق آن، ) «.قرار می گیرد.
  به معنی پـاداش نیززمـ ه اسـت   دین  و

 :چنانچه خ اون  متعال می فرماین 
 4الفاتحة:  چٺ  ٺٺچ 

 پاداش ورول احبص بأ)خ اون  "یعنی:» 
  زا است.

 در اینجا به معنای پاداش زم ه است. 
و اینره چرا زن رول دیـن معرفـی شـ ه؟    
بخاطر این است کـه زن رول رول  
 زا است و روشن ترین برنامه ی 
که در قیامـت ا ـرا مـی شـود      
همین برنامۀ  زا  کیفر و پـاداش  
است  در زن رول پرده ال روی کار 

مـال همـه   ها کنار مـی رود  و اع 
دقیقاً مورد مجاسبه قرار می گیرد 
و هر کس  زای اعمال خویش را 

) تفسری  « اعم الخوب و ب  می بینـ  

 (44ص 1نمون ، ج
کـه  را  همچنان همۀ زن چیزهای

بوسیهۀ زن عبادت می  أخ اون 

 3الزم :  چژڎ   ڎ  ڈ  ڈچ

عبادت خارصانه برای  هان!تنها طاعت و "
  "بس خ ا است و

أ یعنی: ای مردم زگاه باشی  که خ اونـ  
عمهی را مورد قبول و پذیرش خویش قرار 
نمــی دهــ  مگــر زنرــه خــاص بخــاطر  
خوشنودی او تعاری انجام گیرد  لیـرا کـه   
تنها او متصف به صفات اروهیـت و زگـاه   

درسر و پنهانی انجام می شـود   برزنچه که
   (49ص 3)تفسی  نمون ، ج«می کن یا درقهوب خطورو 

آمرده   جرزا  و دین در قرآن کریم به معنای سزا

 است:

 4الفاتحة:  چٺ  ٺ    ٺچ

 "سزاست  مارک رول  زا و"
تفســیرزیۀ مؤرـف فـی ظـالل ارقـرزن در    

 شریفۀ فوق می نگارد: 
ی اعتقاد به رول  زا   اصهی ال اصول که» 

عقی ا اسالمی است و ال این نظـر  دارای  
ارلش است که چتم و دل مردم را متو ه 
و زویزا  هان دیگری می کن  که به دنبال 
این  هان خاکی لمینی خواه  زم   و این 
خود مو ب زن می گردد که  ـروریات و  
نیالمن ی های این  هان  زنان را به لیـر  
یوغ فرمان خود نرت  و ایتـان بالیچـۀ   

ت رولگار نتون   بهره با دارا بودن این دس
چنین باوری  بـه ایـن  ـروریات و نیـال     
من یها   هبه می یابن  و زنرا به لیر یـوغ  
فرمان خود می کتـن   رـذا ال اینرـه در    
م ت لمان عمر کوتاه و مج ود خویش  و 
در فرصت های لمینی ان و و مجصور این 
 هان خاکی  اگر نتوانن  به پاداش کوشش 

د برسن  و نتیجۀ کردار شان را ببینن   خو

کـه  حـ یثی   در :دین گوینـ   مـثالً   شود 
ال فرستادا خ ا روایت نمـوده    ابوهریره
 «إن ال ین یس » ودن :که فرم زم ه است

 (149ص 1نزهة المتقین،   ح ایا  ال الحین، ج) 

حـ یث   در و "دین زسـان اسـت   مسهماً"
 إن هر ا الر ین مترین،»:است زم ه دیگری نیز

 )مسن  احم  ابن حنبال( «فموغلوافی  ب فج
 متـین اسـت    که دین استوار و ب رستی "

 "نمایی  دوستی رفتار پس با زن با م ارا و
دین تعاریف مختهـف   ال کریم نیز قرزن در

زنها  ال به میان زم ه است که بصورت مو ز
 زوریم: اشاره بعم  می

 :گواهی دادن آمده است به معنای توحید و -

 خ اون  متعال می فرمای :
 19آل عم ان:  چچڃ  ڃ  چ   چ  چچ 

)یعنی  اسالم پیتگاه خ ابیگمان دین در "
 "تاس خارصانه تسهیم فرمان ا  ش نب

مؤرف تفسیر نمونه در رابطه مـی نویسـ :   
در واقع روح دین در هـر عصـر و لمـان     »

چیزی  ز تسهیم در برابـر حـق نبـوده و    
نخواه  بود  منتها ال زنجا که زيین پیـامبر  

  زخرین و بر ترین زیین ها اسـت  اسالم
نام) اسالمب برای زن انتخـاب شـ ه اسـت    
م وگرنه  ال یک نظر همۀ ادیان ارهی  اسـال 
است و اصول ادیان زسمانی نیز یری است 
هر چن  با ترام   امعۀ بتـری  خ اونـ    
ادیان کامهتری را برای زنها فرستاده تا بـه  
مرحهــۀ نهــایی ترامــ  کــه دیــن خــاتم 

 «.رسی ه است پیامبران  پیامبر اسالم
 ( 549ص 2)تفسی  نمون ، ج 

بــه معنــای طاعــت و عبــادت همچنــان  و
  :خارصانه زم ه است
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 قیم استو این دین مهت مست»  می نگارد:

  ـرا درزن داخــس چـ)دین اسالمب پ
 (599ص 3)صفو  التفاسی ، ج "نمی شون ؟ 

 درست  مهت روان بر راه مستقیم و: یعنی 
به همین ترتیب مهت بـه معنـای مجمـو     

بـر اسـاش زن   أ تراریفی اسـت کـه ا   
 یا کیفر می ه . بن گان خویش را پاداش و

 به معنی اسالم هم می آید: 

ٿ   ٿ  چ ل می فرمایـ : خ اون  متعا

 33التوبة: چٿ  ٿ  ٹ  ٹ

همـراه بـا    خ است که پیـامبر خـود را   "
 "دین راسـتین فرسـتاده اسـت    ه ایت و

ـ الل ارـف فی ظـمؤر ـ قرزن در رابــ طه ــ
دیـن حـق  کـرنش بـردن و     » می نویس : 

توا ع کردن در برابر یزدان یگانـۀ  هـان   
اســت  در اعتقــاد و عبــادت و تتــریع و 

یرجا و رویهم. دین حق متمث   قانونگذاری
و مجسم در هر زیین زسـمانی اسـت کـه    
پیغمبری زنرا قبالً بـا خـود زورده اسـت...    
معهوم است دیانـت هـای تجریـف شـ ا     
زمیخته وزروده به بت پرستیها امروله  زو 
دین حق و زیین راستین بتمار نمی زیـ .  
همانگونه که نظامها و سیستمها و او ا  و 

هو و بال کارت دین را بهن  می احواری که تاب
کنن   وری در لمین خ اون  گارانی را بر پا 
و بر ا می دارن  که مردمان زنها را به  ـز  
خ ا می پرستن   در قارب و صورت پیروی 
ال شرايع و قوانینی که خـ ا زنهـا را نـالل    
نفرموده اسـت   ـزو دیـن حـق و زيـین      

 (517ص 3) فی  لل الق آن، ج« راستین نیستن .
 بـ ری  وسـعت و   همۀ معانی فـوق ارـذکر  
معانی در یـک   تع د فصاحت لبان عربی و

بـه همـین دریـ  کسـی کـه       کهمه است 
خواهان زمولش احرام اسالمی است بایـ   

دالرـت هـای زن بصـورت     به لبان عربی و
 کام  تسهط داشته باش .
 تعریف اصطالحی دین در اسالم

 ایمان بـه ذات  دین عبارت است الاعتقاد و
عبـادت   پروردگاری که شایستۀ اطاعـت و 

و ـود ذات  ه باور داشتن ب: یعنی می باش .
 اختیـار دارد   و برتری که شـعور  نا مريی و

اموری را که انسـان   می توان  تصر  کن  و
اعتقـادی   با زن سرو کار دارد ت بیر نمای  

 که فرد را با احساسـی حـاکی ال عالقـه و   
تی برتر ختو  در برابر ذا خضو  و و ترش 

قهق و ا طراب زنان را فرا نمـی گیـرد و   
افسردگی و پریتانی  ایتـان را بالیچـۀ   
دست خود قرار نمی ده   در این صـورت  

ـ ـکار ها را بخاطر خت  ا انجـام  ـنودی خ
می دهن  و برای رسی ن به پـاداش کـار   
هایتان  به انتظار می نتینن  تا هر وقت 

ر و معین فرموده باشـ   چـه در   خ ا مق 
این کرا خاکی و چه در  هـان واپسـین    
نتیجۀ کوشـش خـود را دریافـت دارنـ .     
بخاطر خ ا و امی  به رطف او در زرامش به 
سرمی برن  و مطمان هستن  که  ز نیری 
در مسیر شان نخواه  بود و چتمان  ـز  
نیری نخواه  دی   رذا بر ا ـرای فرمـان   

ـ ق ـحق و انجام کارح تاری ـاصرار و پاف
سعۀ صـ ر و بزرگمنتـی و   المی ورلن  و 

  (34ص 1)فی  لل الق آن، ج «یقین برخوردارن 
: در  ای دیگری ال قرزنرریم زم ه اسـت 

 11المطففین:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ

ـ  وزا س زن کسانی که رول" را دروغ  زاـ 
 "می نامن 

 درسورة نوربه معنی حکم شریعت آمده است:

 2النوا:  چٹ  ڤ ٹ  ٹ   ٹ ٿ   ٿ  چ

ا رای قوانین خ ا رأفـت نسـبت    در و "
مفسـرین کـرام    "ب یتان ن اشته باشی 

  ال رأفـت و  أخـ ا ونـ   » می نویسـن :  
ترحم در ا ـرای شـریعت و قـانون منـع     
فرموده است  برابر است کـه ایـن تـرحم    
بصورت طبیعی  قرابت و یا هـم  بخـاطر    
رفاقت و دوستی باش   لیرا ایمان مو ـب  

هرگونه رأفت و ترحم که باعث عـ م   نفی
 «ا رای شریعت اسالمی گردد می باش 

 (541) تیسی  الک یم ال حمن، ص 
 به معنی سیاست آمده است:

 74یوسف: چۀۀہ ہ  ہہ ھچ
سیاست شاه  چرا که یوسف طبق زيین و"

 "مصرنمی توانست برادرش را بگیرد
ــر     ــت مص ــن و سیاس ــه در دی ــرا ک لی

را بگیرد  نمی توانست برادرش ؛یوسف
و نــزد خــود نگهــ ارد  چــون در دیــن و 
سیاست حرومـت مصـر  ـزای دیگـری     

 (413) تیس الک یم ال حمن، ص «برایش مقرر بود.
 به معنی ملت هم آمده است:

 5البینة:  چہہ ہچ

 "بس ارلشمن  این است و زيین راستین و "

طه ـابونی در رابـهی صـاستاد مجم  ع

این همان ه   ما ال  به منا ات وا می ارد.
اما اگر هـ     دین به معنای اعتقاد است 
 ال تعاریم و ه یما ال دین به معنای مجموع

قوانین نظری باش  که بن ه به ا ـرای زن  
 این گونه تعریف مـی شـود:   مرهف است 
قانون گذاری ارهـی بـرای    دین عبارت ال

ـ    مـی     وزنانی که دارای عقـ  سـهیم ان
ارادا خـویش حارـت    خواهن  با اختیـار و 

زخرت به  در را اصالح نموده و دنیای خود
 .رستگاری اب ی نای  زین  فالح و
این بجث ه   ایـن اسـت کـه دیـن      در

بهره براسـاش وحـی    ساختۀ بترنیست 
انسان های که  و است  بنا یافته أخ اون 

با  را فطرت طبیعی ان  دارای عق  سهیم و
 ارادا خـود شـان بـ ون ا بـار     و اختیار

ب ین دری  هی  ا باری  ه ایت می نمای .
 لیـرا کـه هـ ایت و    ن ارد  دین و ود در

 الرت متخص شـ ه   گمراهی و کمال  ال
زنها را بسوی کامیابی می ران  یعنی  است.

 بـار و  کـار و  زنها را خوشبخت می سالد و
 ایگاه شان را در لن گی امرولی دنیا باال 

سر انجام کار یعنـی   کامیابی در و می برد 
او ا  زخرت شان هنگامی که به پیتگاه 

 .رب ارعهمین حا ر می شون 
دیـن   تعریف فوق چنین خالصه می شود:

عبارت است ال قانونگذاری ه ایتگر ارهی 
بسوی خیر در  به سوی حق در اعتقادات و

به این ترتیب ذات ارهـی   .معامالت و رفتار
ی مق ش است نه در نزد مسهمانان حقیقت

مانن  تق یسی که بعضی  مجرد  یک تصور
 شـرافت   ال مردم نسبت به اموری ماننـ : 

با احساسی که در  و کرامت دارن   زلادی و
گردن نهـادن در مقابـ  قـوانین هسـتی     

لیـرا کـه رابطـۀ مقـ ش      داریـم  
مت ینان رابطۀ بـین یـک ذات بـا    

 نه بین یک ذات و ذات دیگر است 
ن این ا  ماده در  م تصور مجرد.

نیست  بهرـه او ذاتـی اسـت کـه     
صفاتی متمایز و مخصوص به خود 

و  انش زنهـا را   عق  ورا دارد با 
در اسما  ا  ارجسـنی درو مـی   

این ذات ارهی دارای ق رت   نمای  
است که حاکم بر  ه یاراد تصر  و

خ اون   امور این لن گی می باش .
ائ   ائ  ەئ     چ متعال می فرمایـ : 
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 92یس:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ ەئ 
 هرگاه خ ا چیزی را بخواه  که بتـود   "

کار او تنها این اسـت کـه خطـاب بـ ان     
 "زنهم می شود بتو! و بگوی :

 24الحش :  چىۉ  ې  ې  ې   ېچ
 خ اون ی است کـه طـراح هسـتی و   او "

 "النیستی وصورتگر هان استزفری گارزن 
 ة کرار تدبیرکنند ذاتی که نگهبان بر امور انسان و

  خ اون  متعال می فرمای :هاست:
ھ  ھ  ھ  ے    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ

 255البق  :  چۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۓے

 او و و ـود نـ ارد  أ ا  خ ایی به  ز "
 است. رابنگه ارلن ا پای ار)و هان هستی 

 نه خوابی فرا نمـی گیـرد    نه چرتی واو را
 "اوست ال زنلمین است  زسمان و زنچه در

 می شنود: شکوه ها را سانان رازگونه و

ٿ   ٿ  ٿ     ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ

ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ 

 7المجا،لة:  چڃڦ ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

 رال هی  سه نفری نیست که با هم یگر "
چهـارمین   اینرـه خـ ا   مگر گویی کنن  
 اینره او مگر  نه پنج نفری و ایتان است 
 ال ایـن و  نه کمتر و ایتان است  شتمین
با ایتان ا  اینره خ ا مگر ال این  نه بیتتر
 "هرکجا که باشن  ست در

ۇئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ

 194البق  :  چۈئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

تو در بارا مـن   هنگامی که بن گانم ال و "
مـن   بگو:ب )که من نزدیرم یا دور. بپرسن 
ـ  دعای دعا کنن ه را نزدیرم و ه هنگامی ک
ـ "پاسخ می گویم مرا بخوان   ایـن   ه یهم

ادیان بصورت  میان ساير زیات اسالم را در
ـ  وا ر و نـافع بـرای    و رارـبا عقی ا زش

 أبه دین اهلل بشراحتیاج 
احتیـاج    احتیاج بتـربه دیـن   نیالمن ی و
 مهـۀ   ال بهرـه  حاشیه ای نیست  فرعی و

که با   روری می باش   احتیا ات اصهی  و
 در و ـود رابطـه دارد و   سر  وهر حیات و
 انسانی ریته دوانی ه است. اعماق و ود

 عقل به دین احتیاج

عق  به عقی ا که او را ه ایت  احتیاج و نیال
 و دینی که راهـش را روشـن نمایـ     نمای  

نیـال   نمای   حقایق هستی را برایش تفسیر
همـان بـ و    لیـرا انسـان ال   اسـت    ش ی

بـه رو مـی    زفرینش خود با سؤال هایی رو
قابـ    شود کـه نیالمنـ   ـواب معقـول و    

بـه کجـا     ه ام؟ـجا زمـک ال پذیرش است 
 می روم؟ برای چه زم ه ام؟!

انسان ال خود می پرس : مـن ال کجـا    الف:
زم ه ام؟ زیا این خودم هستم کـه خـود را   

ه کسی است که مـرا  پ ی زورده ام  یا اینر
خهق نموده است؟ او کیست؟ رابطۀ من با او 
چیست؟ این هستی بـزر  را چـه کسـی    
بو ود زورده است؟ یا اینره همـین گونـه   
خود بخود بو ود زم ه است؟ اموری که فرد 
را به تفرر و امی ارد و با اصرار در پی  واب 
می گردد  قرزنرریم نیز تو ه ما را به ایـن  

ڤ  ڤ  چموده می فرمای : سؤال ها  هب ن

ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  

 34 – 35الطوا: چڃ  ڃ  چ  ڃڃ

زیا ایتان ب ون هیچگونه خارقی زفری ه  "
ش ه ان ؟ و یا اینره خود شان زفری گارن ؟ 

ـ  ین را زفریـ ه  ـیا اینره زنان زسمانها و لم
و می "ان ؟ بهره ایتان طارب یقین نیستن 

ۀ ں  ڻ ڻ ڻ ڻ چفرمایـــ :

ۀ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   

  41النمال: چڭڭ    ڭ  ڭ    ۓے  ے  ۓ  ھھ

انـ ب یـا کسـی کـه لمـین را      بتها بهتر) "
قرارگاه ساخته است  و درمیان زن رود خانه 
ها پ ی  زورده است  و برای لمین کوه های 
پا بر ا و استوار زفری ه اسـت و میـان دو   
دریا مانعی پ ی  کرده است زیا معبودی بـه  

 ال ا  است؟! ز 
سپس با خود می گوی : بعـ  ال لنـ گی    ب:

این دنیا و بع  المر  چـه اتفـاق خواهـ     
افتاد؟ مسیرمن بع  ال این سفرکوتاه برروی 
سیارا لمین چه خواه  بود؟ زیـا داسـتان   

)رحم ها تورـ    لن گی تنها همین است که
دیگری و ـود  کنن  و لمین ببهع ب و چیز 

  تمام می شود؟ مرن ارد؟ یعنی لن گی با
یا اینره بع  ال مر  لن گی دیگری اسـت  
که در زنجا کسانی که ب  کـرده انـ   ـزا    

یروکار بوده ان  داده می شون  و زنانیره ن
 خ اون  متعال میفرمای :پاداش می گیرن ؟

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  چ

ٴۇ    ۋ     ۋ  ۅ    ۈڭ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 114 - 115الم،منون: چۅ  ۉ  ۉ

مان برده ای  که ما شما را بیهـوده  زیا گ "
زفری ه ایم؟ و بسوی ما برگردانـ ه نمـی   
شوی ؟ خ اون ی که فرمـانروای راسـتین   
است و هـی  معبـودی  ـز او نیسـت و     
صاحب عرش عظـیم اسـت و برتـر ال زن    

که  هان هسـتی را بیهـوده و بـی    ) است
 "ه   زفری ه باش 

بع  می پرس : چرا انسان خهـق شـ ه    ج:
برایش عقـ  و اراده بختـی ه    است؟ چرا

ش ه است و با دیگـر مخهوقـات تفـاوت    
دارد؟ چرا زنچه در زسمان ها و لمین است 
در خ مت وی قرار دارد؟ زیا برایش ه فی 
تعین ش ه است  و مسؤریتی ب وش دارد؟ 
و یا اینره همانن  حیوانات بنوش  و بخورد 
و در فر ام همچو چهارپایان بمیرد؟ ایـن  

ت که انسان در همه عصـور  سؤال های اس
ال خویتتن می پرس  و به دنبال  ـوابی  
است تا عطش و تتنگی اش مرفو  گردد 
و قهبش مطمان گردد و هی  پاسخ مـورد  
اطمینان نخواه  یافـت  مگـر اینرـه بـه     
ارشادات و زموله های دین معطو  گـردد  
که برایش تفهیم می کنـ  کـه بیهـوده و    
  بصورت تصادفی خهـق نگردیـ ه اسـت   

 چـنانچه قـرزنرریم می فرمای : 
ۇئ   ۇئ    ۆئ  ۈئ    ...ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ

 3 - 1اإلنسان:  چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ
زیا لمان طوالنی بر انسان گذشـت کـه    "

چیز قاب  ذکری نبود؟! ما انسان را ال نطفۀ 
زفریـ یم  و او را مـی زلمـايیم؛     مختهطی

ب ین  هتب او را شنوا و بینا قرار دادیم  )
ا به او نتان دادیـم  خـواه شـاکر    ما راه ر

 "باش ) و پذیرا گرددب یا ناسپاش.

 ...ادامه دارد
 

ــا و ــ گی دنی ــان  لن ــرت انس  زخ
لیـرا   صریر می کن .ـت و مایزـمت
ما مسهمانان دیـن بـر اسـاش     نزد

بنـا   دفـع مفاسـ     هب مصارر و
 زن برای  یر درکنار و یافته است 

انتخاب دیگر شـیوه   انان درمسهم
برنامه های زلادی کام  قایـ    و ها

 اکـراه در  و هی  نو  ا بار است و
ــ کــار نیســت  ــ راـلی  رش وـپذی

 اراده ت ـاساش قناعرـببول دین ـق
 تن می باش .ـت داشــدوس و
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څ هههه  هههار اخپسهههتل ک هههکی  کتهههاوتریخوال

رسنیو ستر مسهوولیت  اه دی باب دا د

دی  هههک تهههل د ههه و د حقهههه حقوقهههو اهههه 

ا ونههههد د اسا هههه ر قههههانوه حکمونههههه او د 

اسههالم د سهه یڅلک دیههک احوههام د اراخههو 

تبلی هههههاتو اهههههر بنسههههه  دهیهههههواد اهههههه گهههههو  

ورسههوی  گههو   هه  د خلکههو غویونههو تههه 

گاهانههه ډول د  هه و آتههر تههو ه ههوی اههه 

ار و اندی لهه ههر راو تهاوتریخوالک څ هه 

 و حقههه حقوقهه د هه و  د،  اههه سههر او 

 ونههههههههد اهههههههههه د ایههههههههت کههههههههوونو  شهههههههه ر او عر 

دوی اههر و انههدی لههه  اړاویهههو شههپبو  هه  د

ا سا    ال  لند او ښه سلوی څ ه 

واخلک  حکه   ه اهه حقیقهت  ه    ار

 د عههههههههه
ً
امف  او مهههههههههور د  او مهههههههههور واقعههههههههها

رښ ینر مینهر سهر ینه بلهل ک هکی  مهور 

 د ا سههههههههها    ونهههههههههد او ا سههههههههها    هههههههههولنر د

مهور سه یڅلک غ هک  دوانگو او   روونتوه 

د او،د لههههههومړ   تکیههههههه گهههههها   انهههههها  گهههههها   

ښهههههههوون ک او اهههههههه  هههههههول    توگهههههههه د نهههههههوی 

 سهههههههل رووونوههههههه   اهههههههالونو  او سهههههههاتونو  

 ههری د نههوی ا ههوی د نوښهههتونو  د   کههه 

: 

د اف ا سهههههتاه د اسا ههههه ر قهههههانوه اهههههه 

 شتمه ماد     دا  ر راغلک دی:دو  ود

بهاعو تهر مهن  هههر اف ا سههتاه د ات د» 

راو تبعهههههههههههههههیا او امتیهههههههههههههههاو منههههههههههههههه  دی  د 

اف ا سههههههههتاه اتبهههههههها  ښهههههههه ک او نارینههههههههه د 

قههههانوه اههههه و انههههدی مسههههاوی حقههههو  او 

وجایهه  لههری او د اسههالم سهه یڅلک دیههک 

ههه  تههل د  هه و د حقوقههو اههه تههام ه او 

رعایههت  پنرههار کړیههدی. بیهها ههه  ومههوی اههه 

هیههههههواد  هههههه  د  هههههه و حقوقههههههو تههههههه اههههههور  

ددغهههه مظلهههوم ااملرنهههه نهههه د  شهههوی او 

و انههدی تبعههیا   او معصههوم قشههر اههر

تهههههوځ ر او تهههههاوتریخوالک شهههههتوه لهههههری  هههههک 

ویهههاتر  لهههه دینهههر احوهههامو او لهههه اسا هههه ر 

قانوه څ هه د هیهواد د حینهو وگهړو  ه  

خبههههری او اههههه  ههههافک ډول د معلومههههاتو نههههه 

اههههههه  دهههههه  لههههههرل دی  ههههههک د  هههههه و حقههههههو  

حینههو برخهههو  هه  تهههر پنههو ،نهههدی کهههړی او 

ا سها   امههولو یها هه  اهه و انهدی ده  د 

اههههههههر خههههههههال  نههههههههاو    ههههههههال  لنههههههههد او لههههههههه 

تکنهههههههههههههههههالو ک  نهههههههههههههههههوی تخنیههههههههههههههههه  او  او د

ارمختگونههو تههه نظههر وا ههوو  ترگنههد  

به ش ر  هک دا  هول د ه هو ا سهانانو د 

اوهک    او  او و تیا ویږند  د    هک 

یههههههههوی ښهههههههه ک  ههههههههک اههههههههه ه ههههههههوی  ههههههههول د

د  اه سه یڅلک حقیقت    همدا مور 

غ هههک   ههه  روول شهههوی  االهههل شهههوی او 

تههه د غههور  خههدمتونو د ترسههر    ههولنر

ل ههههههار  و انههههههدی شههههههویدی  البتههههههه کولو 

مههههههدا ښهههههه ک میندی( دی  ههههههک خ لههههههو ه

او،دونههههو تههههه دا هههه ر روونههههه ورکههههوی تههههر 

تههو ه ههوی د بشههر د خ ههر ښههیگوو او د 

ا سههههها    هههههولنر د اهههههر مختههههه  لهههههه اهههههار  

خ ههههل حانونههههه ونههههه سهههه موی او 

اههه دی ،ر   هه  لههه هههیس راو هلههو 

حلههههههههههههههههو او سرښههههههههههههههههندنو څ ههههههههههههههههه 

حانونهههههههه دردههههههه  نهههههههه کهههههههړی د یهههههههو 

عههال  اههه وینهها د ماشههوم ښههه او 

اههوری ا   لههری  بههد  ههول اههه مههور 

حکهههههههه  هههههههک د ماشهههههههوم لهههههههومړ   

ښوون ک  تیکه گها  او انها  گها  

د مههور غ هههک  د   هههک اهههه مبی هههک 

 شا  م مود درود 
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توگههههه ماشههههوم تههههه ډول وروول شهههه ر او 

اایلهههههه بهههههه دههههه  هماغهههههه وی حکهههههه همهههههدا 

مههور د   ههک خ ههل او،دونههه ښههوون ک او 

لی  لوست  عل  او اوهک د مدر  ر ته

د ود  کههړی لههه اههار  و ههوی او تههل دهه  د 

در نههت اههه کشههرانو شههفقت د  مشههرانو 

هههههر  ههههال  اههههه و انههههدی د دریههههدو او دهههههر 

مظلوم د ،  نیوی او  مرس ر له اار  

 متو کوی  نو او،دونو ته ښاد   ک د 

دا ههههههههههههه ر سههههههههههههه څلک موجهههههههههههههود خهههههههههههههدمت  

اماعههههت او در نههههت تههههه اههههه هههههر ا خ هههه   

توگه مال وتړی او د خ ل وجود اه  ول 

و  او تههواه و ههه او هانههد سههر  دهه  اههه 

اقت او رښهههههههتپنولک خهههههههدمت بشههههههه و مهههههههد

وکههړی. البتههه  هه ه  ههک اههه حقیقههت  هه  

اهههه و انهههدی کهههوم اعمهههال ډیهههر  أخهههدای

وفرمایهل: اهه  هاکلک  غور  دی  ای مبر

د ملانځههه ادا کهول  دوههه  حهل مهه    وخهت

ډیههر غههور   وځوښههتل  ههک بیهها کههوم اعمههال 

دی  وی فرمایل  ک نیو  له مهور او اهالر 

سههر   همداشههاه اههه یورههل حههای  هه  ویههل 

شوی  ک نهتریک او افدهل تهریک حقوقهو 

لهه  لمه  مبهار   څ هه  أخداید اای 

وروسههههته ملههههون  دی او نهتههههریک حقههههو  اههههر 

خلکو د مور او االر ح  دی  ک تل بایهد 

د غههور  خههدمتونو اههه ترسههر  کولههو سههر  

ه ههههه ادا کههههړای شهههه ر او تههههل د ه ههههوی اههههر 

ادب او  و انهههههههدی ا سههههههها    لنهههههههد  بشههههههه و

ښههه سهههلوی وشههه ر. البتههه دا بایهههد ه هههر نهههه 

    دکړو  ک نارینه او ښ ک اه حقیقت 

ا سهههههههههها    ههههههههههولنر جههههههههههو وونو  دی  اههههههههههای 

 هههه ه او نارینههههه یههههو د بههههل ،وم او  أهللا

دوی  ملهههههوم گرحههههولک دی تههههر هاههههک  ههههک د

اهههههه موجودیهههههت سهههههر  ا سههههها    سهههههل بقههههها 

ههه  بایههد اههام  ومههوم   نههو دی  وهه  تههه مههو

وی  هههک د  ههه و  ههه  سهههاری و   سهههوی او 

عامفه د   ک اه ا سا    ولنو  ه  ده  د 

تههر مههن  د خ لههوی ډیههرو قومونههو او قبیلههو 

تارونهههههههه ح لهههههههولک او اهههههههه خ هههههههل دغهههههههه  ههههههه  

جههههو ی تههههدب ر سههههر  دهههه  ا سهههها   کههههور   

سههههههر   نههههههلولک او خ لههههههک کههههههړی دی خههههههو 

څلک  یسهههههههههر  لهههههههههه دی هههههههههه  ددغهههههههههه سههههههههه 

معصوم او مظلوم قشهر اهر و انهدی اهه 

یو ډول نه یو ډول اه مختلفو  ولنو    

تبعهههههیا  تهههههوځ ر او تهههههاوتریخوالک شهههههتوه 

ډول دهههههه   لههههههری  ههههههک بایههههههد اههههههه هههههههر ا خ هههههه  

مخنیههوی وشههه ر  نهههو  ههه  لهههه شهههکه  ههه ه 

 هههههههک اهههههههه حقیقهههههههت  ههههههه  مهههههههور د   تهههههههل د 

در نههههههههت و  او واجهههههههه  الاحتههههههههرام گوههههههههل 

شههوید  نههو اههر و انههدی دهه  بایههد لههه هههیس 

راو تههاوتریخوالک څ ههه  اروانههه خپسههتل 

شهههههههه ر  ا سهههههههها    لنههههههههد او ښههههههههه سههههههههلوی 

ورسر  وش ر  حکه  ک همدا  ه ه د  

 ک د  ولنر نیماد  برخه جو وی او لهه 

 د نارینه وو  وند د
ً
وی څ ه ارته امال

نیمگهههههړی دی  اهههههر دی بنسههههه  ،ومهههههه د  

 هههک اهههه ههههر ډول حههها،تو   ههه  د اسهههالم  

د ا سا   امهولو لهه مسهک د  احوامو او

 ه و د حقهه حقوقههو  درنهاوی وشه ر تههر 

ه ههههه  ههههک اههههه  ولنههههه  هههه   ههههولن   نظهههه  او 

 نبا  ااینت وموم .

 
ً
اههه  ههول    توگههه هیلههه مههک یههو  ههک  بنهها

 ا سههتاه  هه  د اسا هه ر قههانوه گههراه اف

و قوانپنهههو لهههه مسهههک اهههه ههههر ذاو نهههورو نافههه

ه  د  ه و  وګړو او  ولود  ا خ   ډول 

حقهههههههههو  وسهههههههههاتل شههههههههه ر او تهههههههههل دههههههههه  اهههههههههه 

و اندی له بشه و ا سها    هال  لنهد او 

  ډول  هار ښه سلوی څ هه اهه دوامهدار

ه دو  گهاهه دی تو  واخپستل ش ر ترتو

حقهه  خ لهو اه  ولنه    له ههر  الهو  د

 مصوونپت احسا  وکړی. و دحقوق

 و من هللا توفیق

مههور د  لههه هههر الههو  د  هه  سههاری 

اروښهههههههههههههت او در نهههههههههههههت و  بلهههههههههههههل 

ک هههههکی او د اسهههههالم مبهههههاری دیهههههک 

هههههههههههه  تهههههههههههل د مورسهههههههههههتر مقهههههههههههام د 

سههههههتاینر او اروښههههههت او در نههههههت 

و  بللهههههک دی  د بیلرههههه  اهههههه توگهههههه 

څ ه  هللا بک مسعوددله عب

روایههههههههههت دی: مهههههههههها لههههههههههه حدههههههههههر  

 ههههه وځوښهههتل  ههههک د څ م مهههد

 د عههامف
ً
سههر ینه بلههل ک ههکی  مههور د ا سهها    ېمینهه ېاو رښهه ین  مههور واقعهها

غ ههههک  د او،د   مههههور سهههه یڅل دروونتههههوه وانگههههو او  د ې ونههههد او ا سهههها    ههههولن
 سهههههل  ي لهههههومړ   تکیهههههه گههههها   انههههها  گههههها   ښهههههوون ک او اهههههه  هههههول    توگهههههه د نهههههو 

 او د د نوښههتونو   ا ههو  ی د نههو  ی  ههر  د   کههه   ونواو سههات    اههالونو رووونوهه
   ه يارمختگونهو تهه نظهر وا هوو  ترگنهد  بهه شه  ۍتخنی  او تکنالو  ي نو 

 ي     ههههاو  او و تیههها ویږنهههد  د    هههک ه ههههو  دا  هههول د ه هههو ا سهههانانو د اهههوه
اهههه حقیقهههت  هه  همهههدا مهههور د  اهههه سههه یڅلک غ هههک   ههه     ههه  ښههه  ی  ههول دیهههو 

د ترسر  کولهو ل هار  ه د غور  خدمتونو روول شوی  االل شوی او  ولنر ت
  البتههههه همههههدا ښهههه ک میندی( دی  ههههک خ لههههو او،دونههههو تههههه و انههههدی شههههویدی

دا  ر روونه ورکوی تر تهو ه هوی د بشهر د خ هر ښهیگوو او د ا سها    هولنر 
 ي.د ار مخت  له اار  خ ل حانونه ونه س مو 

 


