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 ٧٩آل عمران:  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڭے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ھ  ھ  ے چ                           

د و كسیکهه تیرک كنید    نبرای كسانی كه توان رفتن به آن را دارا باش« كعبه  خانه  حج  مردمان  بر عهده  اهلل است از جانب» 
  كعبیه   خانیه   از حرمیت   و بزرگداشتی  تعالی  باری  بر حق  تأكکدی  اينرفتن به آنرا خداوند غنی و دارنده است بر تمام عالمکان. 

  كعبیه   خانیه   حیج   عیازم   شود: كسی می  چنکن  قدير آنت« را دارد  به زيارت بکت اهلل شريف  رفتن  توانايی  كه  كسی  برای«  است
اين وجکبیه  الهیی    ،شمار مکروده های بزرگ پنجگانۀ اسالم ب يقکناً كه حج يهی از بنا را دارد، آن  به  رفتن  استطاعت  بشود كه

 ی انسانی است.  جامعه  انسانی ايفا مکهند، اين عبادت سکر تهاملی به سوی مهارم واال ساختار سالمت فرد ونقش مهمی را در
تیاريخ   زنده ورسوی شخصکت های اه ب تهامل استمسلمانان،  تاريخ انسانکت و و , ،سوی خداونده سکريست بمسفرحج 

 تعالی بشر. تمدن، ترقی و ارتقایسوی اصل انسانکت و ه بحقکقی، سوی محبت ه ساز، ب
اخیال   حج مدرسه ايمانی بزرگی است كه مسلمانان در آن در عرصه ها و در تمامی بخشهای دين اعم از عقايد و عبادات و 

ه النه چشیم بی  مسلمانان ساعبادت برای سفر به اين مهان  و .های مفکدی می آموزند درسهای بزرگ و فوائد ارزشمند و اندرز
 را در روز آنرا پذيرايی مکنمايند، تا بتوانند طاعت و عبادت خداونید  و عالقۀ بسکار راه اين موسم عظکم بوده باشو  و شور

يافته اند، گرد كعبیۀ مشیرفه، بیا شیور و      نزديک حضور زمکن های دور و ساير مسلمانانی كه از سر گذر، با های محدود و زود
تعیالی جیل مجیده     بدين وسکله ارتباط مستقکم و بدون تخلل به ذات كبريايی او کق، سپری نمايند، وشو  فراوان به بکت عت

 ۀ عمکق و پکوند ناگسستنی دارند.زيرا همۀ مسلمانان جهان با بکت اهلل الحرام رابطقايم كنند. 
ه از اين نعمت بزرگ الهی اكثراً محیروم  با تاثر و اندوه فروان امت اسالمی در اين سال بخاطر بروز وبائی عصر ويروس كويد نوزد

 گرديدند زيرا زمکنه و امهان سفر برای ايشان غکر ممهن  شده اهلل متعال شرايط نور مال را برای همه مسلمکن دو باره برگرداند.

ه ه بی كه حج فرصتی طاليی است كه بنده مؤمن در آن برای آخرتش توشه برگکرد، از توبه آغاز كنید، و مخلصیان   ه واقعکتب
نودی عبیادت روی آورد و بیرای حصیول رویا و خوشی      بارگاه پروردگارش اعالن پشکمانی نمايد، و با جدّيت كامل به طاعت و

 .شدّت تالش نمايده پروردگارش ب
 وحدت ملت ها نهاده شده است، به گونه بسکار عالی آن تمثکل مکگردد. مراسم حج فرهنگ اسالمی كه به اساس اخوت و در

پیر  در روز های پر فکض و  آنحضرت می باشد. سوی خداونده ر فکض و بركت، و فرصت خوبی برای دعوت بحج، موسم پ
ه کان شما دو چکز را گذاشتم تیا لحظی  من در م بركت حج به چنگ زدن به قرآن كريم و سنت مطهر سفارش نموده فرمودند: )

حج عرصه وحدت (. است و سنت من كتاب خداچکز  آن دوكه به آن چنگ زنکد و تمسک جويکد هرگز گمراه نمکشويد،  ای
ايمیان بیه    )حلقه اتصال هماناها توده و...( حلقه محهم اتصال در مکان  منطقه ،نژاد ،زبان )تخالف و تعدد,در مقابل  اصوالًبوده 
 بقیا   رتبیاط اقیوام و  انقطیه   رمز و اسالمی می باشد نی خاصتاً، نقطه وحدت جامعه انساالهیو تسلکم در برابر فرمان  (وندخدا

و قومکیت و  هیا  زبان  ,ها آن را در مراسم حج مکتوان مشاهده كرد كه چگونه انسانها با رنگها، نژاد عملی و ملتها و نمونه جالب
و در مراسم می گکرند هم قرار  در كنار ) لبکک اللهم لبکک ...(يک شعار ، با يک لباس ووار منطقه جغرافکايى ناهماهنگ، برادر

 و و در نهايت صلح و صفا كردهشركت  خشوع كمال خضوع و با قدرت مسلمکن است، كه نماد وحدت و روحانىاسالمی بزرگ 
, كه اختالفات و پراكنیدگی ی ها كشور دربا توجه با اين ، ايندمعملی مکن فرمان الهی را پذيری اعمال مشترک دينی و همديگر
عام حرمت  مساجد شروع تا معابر از ،مردم مصُون نکست ل و عرض و ناموسما وجان بوجود می آيد كه امنى  نا جنگ و در اثر

ه آواره می شیوند،خداوند حیج حجیاک  كیه بی      ان عزا دار وزمکن ش سراز ها خانواده های مسلمان  مردم شهستانده مکشود و
 آمکن! امن قرار دهد در صلح و راو تمام مسلمانان دنکای بشری  و كشور ما زيارت كعبه مشرفه نائل آمده اند مقبول و مبرور و

 اداره مجله                                                                                                                                                 
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حججج  س م ججج ر  جججله  لججج ف مضهججج  ض  ججج      ججج  

مو س م ججججججججج ه  اجججججججججوا هججججججججج    ججججججججج ا م   او  مضججججججججج  مو 

ټججججج ضد و  س و و ورجججججوف ت متججججج ی و ججججج   مو هججججج ومر  

 ښک  و   لدګ   س .

سم هغ  عب س  سی چج  هلجان ا د س سا ج  ضج  

  ګجججج ټ ګجججج ټ الجججج  ستجججج  مضهجججج  عبجججج س   جججج   جججج  

ل ضجججججججججججججج  ضوجججججججججججججج     جججججججججججججج  ټجججججججججججججج  ا  و   اجججججججججججججج     جججججججججججججج  

  وګ مه اججججج  مو س مه ججججج  مو هغ ججججج  ف عججججج   ی مو 

  ججججج ګ وججججج اګوو ضب  ججججج ا   ججججج   ججججج  ض ضججججج   ججججج   س 

مضه    ه د    م  س هق    مه لد   ج   ج   

  م ټ ض ږيف هللا تع ر  چ    ه يي:

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   چ

 ٧٩الحج: چگک ک ک کگ گ

 ضجججا  مسم  مو  ججج   اکججج   ججج  س حججج      

آومز موچججک لججو ف اجج   جج   جج  ګجج  ی چجج   رجج   ل لجج  

 ر   اک ت  س سا   ض  ګ ټ ګج ټ الج    ج  مو 

  و    ح  مسم  ل ض  ضو     مځ .

حجججججج  لججججججج  ضججججججج  هججججججج    جججججج م هججججججج  مضهججججججج   ججججججج   مو 

عبجججج س  سیف تجججج  ټجججج ضد و او جججج مل ه جججج  م   ضجججج يف 

چججججججججججج  هغججججججججججج  س ه ا  ا اججججججججججج ف م لججججججججججج ا ا   ججججججججججج    م 

  مو ټجججج ل ټ ض جججج ل سی  جججج  هجججج   هقجججج س هکجججج د  جججج

حجججج ه لججج  س سا ججج  ضججج  هججج   ت  ججج  الججج   مت ججج  

سيف ستجججججج  عبجججججج س   جججججج  هجججججج    جججججج د  جججججج    جججججج    

  جج یف ټجج ل هجج   جج د عنجج      جج   لجج يف ټجج ل 

 جج  هجج    ول  جج   سجج موف  ججل  لجج يف ټجج ل  جج  

ه   و ک    ع     س  جيي مو ټج ل هج   هعبج س 

 جججج   جججج  عججججج   ا  جججج   وس  ججججج  سعجججج  ا  جججججا  مو س 

  ا  س ګدجج ه ا  س  واجج  وجج ا ا  مو ل  ا جج  سو جج

ع ججججج ی مو سوجججججي   ججججج مل لججججج يف ټججججج ل هججججج   جججججج د 

ضبججج سرم  مرغ مت اججج یف ټججج ل ستججج  هججج ی لع ججج  

 جج   جج  هجج   مهجج ر ځ ججا  وجج اخ لجج ي مو تجج      سم 

ټججج ل ه م جججج   ججج  هجججج    ول  ججج    جججج   ججج   لجججج يف 

ټج ل هنج م هج    اب جج ر ضب جک مضا ج  ضب جک ضب ججک 

و ججججج  ک ضجججججک ضب ججججججک مد م  نججججج  ومضدعنججججج  ضججججججک 

 ک ضکغ ت  ګ  ل ي.ومواک و   

سم ه م جججججججججججج   جججججججججججج   هجججججججججججج  هلجججججججججججج وک آه ججججججججججججو  ولف 

سو ویف مو  ججججججج   م ججججججج ه  ا ججججججج   ججججججج   ججججججج    ججججججج  

      ل ږيف ه څ  ول ب  ا ن  مو ګډو ی ا  

 ک   مهدځ   ل ږيف ټ ل هج    لج   ج   يی مو هج  

تججججج   ججججج  س هربجججججک مو و و ی وس  ججججج   و لججججج ی 

ضج ه ف  دجج  ف ګججډو ی مو بجج  ا نجج  وکجج  اجج   کجج  

وجج ی  جج  و ت جج  ټجج ل هلججان ا د  مځجج  چجج  ستجج  

ه ان ا  سيف ا  څج ک چج  س هللا  أس هللا   ک

ه انج  ويف اجج   جج ی ضجج   ه وججو تجج  څجج ک وضجج ی 

 ویف جججججججججججججججج  تججججججج  س چججججججججججججججججججمو  ججججججج  س  اججججججج  تججججججج  ع  ججججججج   وا

) الحججججججججججج  ال مجججججججججج     جججججججججج ل هللا چجججججججججج    هجججججججججج   : 
  فداهلل...(

حجج ه مو هع نج    س هللا  ج ک اج زا د 

  مو ضوججججک   د سيف لجججج   جججج مل و الجججج  ه ان اجججج

ولجججوی اجججج  و لجججج ی اجججج  مو لججج  سعجججج  ولججججوی اجججج  هللا 

 تع ر  ا  و    وبا ی.

س حججججججج  تججججججج  ه ججججججج  م   س ت متججججججج ا مو هلججججججج وم  

چججججججج    چججججججج  مو ګججججججج مف ت  ججججججج  س ف هغججججججج  هلججججججج وم  

ف ښجججججججججی  مو ا   دججججججججج   ججججججججج   مو تججججججججډمی مو بججججججججج  وزضججججججججج 

 و دف ع ب مو عج  س هج  ول  ج ر ه    ج  ستج  

ه م ججججج  هججججج   ججججج د    ججججج    جججججل ی  ججججج    اججججج و  

لججج يف ټججج ل سججج مو مو  جججل  لججج يف ټججج ل هنججج م 

م جججج مر  جججج   جججج  لجججج يف ټجججج ل  جججج  هدجججج ف ه سض جججج  مو 

ع  جججججججج    جججججججج  س هلجججججججج   ا مو عجججججججج   ی  ججججججججج   مو 

و ځجججج     ججججد  آ ججججن د واجججج ی  جججج   هجججج    جججججل   

 ګ ه  ه م        و هو   و و   ماج ه ی.

س هدجججججججج  مو ه سض جججججججج ف ع  جججججججج     نجججججججج  س ټ ضجججججججج  

ضججج  لنو اججج  هججج  س تججج   ججج  ضوججج    ه  ججج د سيف س ټ  

 څدګ وي.

ن  مو س اججججوا  جججج  ټ ضجججج  ججججججججججج ض    ججججججججججټ وا  جججج ججججججججس ا

ب  وزض  ت  ب  ج  سم ټ ضج  ه م جن   ج   ج   هج  

 جججج د سيف س اججججوا   چ هجججج دف ض جججج  مد مو عجججج سی 

 اجک تج  سم ه م جج   ج  هغجج   ول  ج      جج ی 

چجج   جج  عک و  جج  ټجج ل   مو س هغجج   جج   جج  ضک 

 ول م ج ند   اج    مو يف  ه     و     اج  هج څ

هګجججج ف ا  وتجججج دف وججججع   د مو لنجججج و مد  جججج  اجججج  

 ججججج     کجججججک و لجججججويف هغججججج  لججججج  س 

 ه هاک مو ه    ب  وي...

 ه   !

اججججججججججججججججججج  تججججججججججججججججججج م ر س حججججججججججججججججججج   الججججججججججججججججججج  ف 

  جججج ا  ا ف  کن  اجججج  مو ت ل  اجججج   جججج  

  کجججججج   و لججججججورف تاکجججججج  تجججججج م ر  وجججججج  

وججج د اجججوا س س ی ه ا  اججج  هلجججان ا ا  

حججججج     جججج  تجججج   جججج   جججج  ک لججججور چجججج  

 جججججججججي  ججججججججج ل س ستججججججججج  ضججججججججج ی  عنجججججججججک اججججججججج  

 هر ور   ل.

 
 

حمیدیمولوی عبدالملک  
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مضه  هق  م  سمسا   متا  چ     ټ ض  اوا    

س ل واجججججججججج   جججججججججج  ی و جججججججججج وس  وجججججججججج  ف  جججججججججج  ه ا  اجججججججججج  

م لجج ا د  ججج   م  جج  مو  ججج  ضک اجج   اجججک اججج  وو لف 

هغجججج  اجججج  وه  چجججج  س هجججج م  جججج  څوجججج   جججج   جججج    مو س 

م لجججج ا ا  سهجججج ت ا  مو تجججج ا ا   جججج   جججج   هجججج   چ کجججج  

   و      مو و  ج  مو ج      س اوا ګ ټ ګ ټ 

هغججججججج  س  چججججججج  س و دججججججج  ه  مسواججججججج   ججججججج  اججججججج  ګججججججج مو 

  ع سی ض      ومد سي.

س ستججججججج  او ججججججج مر  ولججججججج   ججججججج   م جججججججګ  ججججججج   س سا ججججججج  س 

هاک اججججج  ټجججججج ل    واججججج   جججججج  ټوججججج  وس  جججججج لف     جججججج    

و ججججججججججججججججول سیف هک ب اججججججججججججججججج ف تعا نجججججججججججججججج  مو  رکججججججججججججججججج    

ه   ا  تد ی مو س ټ ض  م ل ا ا و وي   وا     

 ا اججججججججج   ججججججججج  ا  وتججججججججج ا   کف  ججججججججج ومد و  ججججججججج    وت 

ه ه  و  هجوو   ج   ج ي مو اج ی  وت  ا اج   ج   

مو ا ی ه ه ی     ه و هاک اج   ج   ج  ی  ج ي. 

و يججججججج  ه  مسواججججججج  اججججججج   ججججججج  هجججججججوو ټ ض ضججججججج  ځ جججججججا  اججججججج  

    ل مو  و  هوی ا  و  و ل مو ه ا      ض  

مهججججج و وکهواججججج    س تاججججج وز و  ججججج  وم ججججج      ججججج و و 

 وا ی لول.

ه  مسواججج  هجج   ججج  مهججج   ضجج  سهججج  ولججج  اجج  م ججج ه 

   جججججججججججج    جججججججججججج ل مو ساجججججججججججج  و مو کجججججججججججج سیف    سججججججججججججا ف 

ټ ضد وو ا   مض    هدخ ا    ه   ا  و ول   لف 

مو س آذمد    مض  ظ   ج  هج  تنجج  ټکج  و  ز ج   

 )اال صلوا فی بیوتکم(.   چ 

سهي  ه  سا  تد ی مو س عاج  مو  ج   ل ضجوی  ج  

 ټو  وس    .

ا  اجج  س  و ی  ج  ه   ججک  ج  تجج  چجج  ضج    هجج    

س   ن اجججججججججج  مو و آ جججججججججج  ه مه ججججججججججهومو آزواجججججججججج  زه هجججججججججج  

ل جججج لف اجججج  و و چ رجججج  چ رم جججج  س  مو س هجججج  مهجججج ر 

اجج   ضجج  هدځجج   ا جج ف مو و  جج  مو جج  ستجج  تجج  ضورجج  

 ول       س .

چججججججج  هلجججججججان ا د س سوهججججججج   م زښجججججججمد ک   جججججججي  ل

هق س     اج  هرج ور  ج لف اج  زهج   ج   جن ل 

ټججج ل هلججججان ا د س  ججج مر مو ښججججک   ججج   سم ت   اجججج  

 زه ه  ل ي:

  جججججججججج اجججججججججججج اجججججججج  می  ججججججج مر لجججججججججججج   جججججججج   جججججججججججج  

  جججج هجججج  ججججججز  ت  ټ ل عن  ست  موښک   

  جججججججججججججج ر ومهجججججججججججججججججججج   جججججججججججججج س هججججججججج  تجججججججججججججج س   ججججججججججت

    هغ  ت س چ  ه هي     ض  ی و د 

ور  ت   اک س تج  موښجک  اج  ټ  ج ی چج  س هللا 

 اک ع ن   ضج  ت ېج ف هدجج م   مر اج  چج   کج  

ز  ثجج مب ضجج يف هجج  وجج اخ س هجج  ضکجج  ودځ اجج   جج  ماجج م

هرجج ور  ججج لف ه ججج ع  هق  جج ف هقججج ر متججج مه  ف 

ه ججججججومب   نجججججججک... مو تججججججج       وججججججج   ب  ججججججج   وججججججج  

عجججججج مهد و ماجججججج ی لجججججج ي مو س  واجججججج   جججججج  و   هجججججج  

سو ججج   س هرججج   ل ضججج  مو س هغججج  س  وججج  مو  دجججک 

    ا ض  هق س هک د ال   م تد    ل.

ټججججج ل هلججججججان ا د تجججججج    مسجججججا   جججججج ل  جججججج  س  هجججججج و 

 ججج وف  وججج  هعبججج س  ججج   ججج   ګدججج ه    بججج  تججج  اججج   ججج 

ع  جج   س  جج ل مو  وجج  ګد ه اجج  تجج  اجج   جج    جج ګ 

مو سعجججج   جججج    جججج  ستجججج  هق  جججج  مهجججج لد   جججج  هرججججج  

 ل ل مو س   هث هک مر چ :

)من حج فلم یرفث   لم یفسج   عجک ویجول  لدتج  
 ام (

 ج  حج   ج  م نج ګ مو اج  و ګدج ه ا  څج ک  

الجججج  وجججج د و جججج ت  هغجججج  لججججل س هغجججج  ه  جججج ر  جججج  

 ه   ا  ا ی ز ي  ر  وي.چ  س ل ر څ ه س  

هجج هي    اجج د و   جج  هجج س  ججا  اججج  س څجج ک چجج  س 

ز   هججججججججج س اججججججججج  هججججججججج   ججججججججج   جججججججججا   جججججججججا ف هغججججججججج  وبججججججججج  

م ل  م  چ  ضج  ل اج  هلجهو ض جهو    جا ا  ز واج  

و  جج  هجج س لجج ي مو  جج  م مسی مو ت ججه م سمی   ګجج  

) اللهججم صجل علجی محمججد    ج   زه هج  لج ی چج : 
راهیم   علجی آل علی آل محمد وم صجلی  علجی ابج

 ابراهیم انک حمید مجید(
) الصجج و  السجج ل علیججک یجج  حلیجج  اهلل الصجج و 

  الس ل علیک ی   سول اهلل(
س  هدججج مضدب ی   جج   م جدجج ف  جج  د  د اجج ف

 جججججج   مدف  دجججججج  مضبق جججججج ف هدججججججج  وبا جججججج دف    جججججج 

هدججج  وبجج   مو... هغجج  هقجج س مهجج ل  سي چجج  س 

    ن ل ه څج  هرج وس للج د  ج مو ا مسم  

 ل ی    س و آد        ز   ا  ا  ا .

 جججججج    هجججججج   ا    هججججججج   جججججج   تغ  جججججججهم  

 متاججججججج ف س ټججججججج ضد و    ججججججج   ه معججججججج   ض  تججججججج  

ه   ه   ف سو اځ     ا  ه  ض  تا      

 ض هی    ا           ل..

س  ججل ی هیججا  سجج ز مو س  قجج  هجج  تججج ل 

 جج  ف هع اقجج  مو هکجج  ر   جج  هجج   وسججا  

 م     ه  س         و ض  ت ض     .

هنج م  اګج  س حج  ستج  و ج  ر   ج    ج  

هجج   جججي  ل واججج   جج ف اججج  وهو و ججج  مو ججج  

  هجج  هلججان د  جج    ز   اجج   جج  ض جج ض  مو  کجج

 س عب س        ل ض  ت ا ی ز ت ا ږي.

 ج  سم چجج   ججي  ل س ستج  ضجج ی  عنججک اجج  

هرجج ور  جج وف ورجج ه مو څجج  لجج ل  کجج   سي  جج  

څجج  هللا  جج ک ت ه جج  سم  عنججک  م جج   واجج ی مو 

   و  ت ه    و  ع سی  ومل    و  وګ زیه

ی  ی  ی  چ: هللا  ججججج ک   هججججج ا 

جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  

 ٠٣الشو ى:  چحب

ږی  ک چجج     ججج      جججهکججج ب هجج  

س هغ  عناک س  ج  و ج  وی چج     ج   ج    ا

 ججج   لجججوی وی مو هللا تعججج ر  س نججج و ګدججج ه ا  

 جججج ی  لججج ی مو اجججج  هججج     ججج  ع جججج و دجججج  س  جججه  مو

 هؤم ذ  ل ی.

هللا تعجججججججججج ر  س جججججججججج  ک  جججججججججج  سم    اګجججججججججج هنججججججججج م

مع اججججججج ی چججججججج   لججججججج سه  لججججججج ی مو ن لججججججج  ضججججججج  

 لججججج س مو  ججججج  ونکججججج   ججججج  سظاججججج  مو   جججججهی اججججج  

 ی ه ججا  اجج  چجج  عججذمب  م ججا  ا ل جج  هدعجج  لجج

مو څجججج ک تجججج   جججج ی  ججججج   اجججج    تجججج  ټجججج ل ا  ججججا

 ه ه ف ضک  چ    ه ي :

ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   چ

 ٧٢األنف ل:  چىئېئ  ېئ

سهغج    يج  مو عذمتج  وو   جيی چج  

تاکجججج  نجججج مزی ظ وجججج ا   جججج  تجججج    ماجججج  و ل  جججج  

 ټ ل ت  و ل ا ی هب  ل ږی.

وججج ر مو  ججج  تججج  وججج ی  ججج  هللا تعججج ر  سهغججج  

ل جج  هلجج ل ذلجج  لججوی چجج  هللا تعجج ل و  جج   نجج  

 عن  ا  و لوی وی   سسی ول ا ی ل ج مد 

ل ی مو و    س ا وی اک ی چ  ت ج هللا تعج ر  

 :  عذمب ا زض ی ف هللا تع ر    ه ا و  ل ا ی 

  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ 

  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ

  ڄ ڦڦڦڄڄڄ

١١٧النحل: چڃ ڃ ڃ ڃ

  ججج ک سنججج   ل ججج  هلججج ل ذلججج  مو هللا

لجججججججوی چججججججج   نججججججج    م ججججججج  ه نججججججج د  واججججججج  ضججججججج ی 

  م ج   وزی و  جج  ضجج  هجج ی و ی مو هجج  و نجج  

  اجججج   ججججوک  عن و لجججج ل ل ججججږیف   هغجججج  سم

ولججج ر  مو  الجججج  ل ججج مد ولججججوی اججج  هللا تعجججج ر  

ف و  ی مو ا    اګ  اګ عذمت ا  و    سض هی
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 ف ټجج ل سم  و ل ضج   ج   سوی  ج   ج م و لج ی  ج

هغججججججج   ججججججج    جججججج  تججججججج ل  ججججججج  چججججججج  سوی   اجججججج  سعذمت

       لوی ؤف 

م جججججججججج ر  ججججججججججله و ښجججججججججج س   جججججججججج   هرنجججججججججج   س

م لجججججججج    ټ ضدججججججج  ست جججججججج ا س جججججججج هرو  هکججججججج   

 ی    ل ت  لوی چ     ن   سو        ت     ه

لوججججج د  ججججج  سوهججججج     سلججججج ی مو مولججججج  جججج    ججججج   

    هججججججججججج  س ضججججججججججج هوی     جججججججججججوهنجججججججججججول  ججججججججججج  وی مو 

  م    س  ل ی ل  چ هی سضج هوی  ج   و ال

نج    ج  ضدجډ لج ووما  چج   مځج  هج ه مو  م    س و

ضجججج   مو ت جججج ا  جججج  ا مو و الجججج   سترجججج  نجججج   وس

 سوهجججججج   جججججج    الجججججج  م جججججج   س  ولججججججوو مو س  مولجججججج

للججججج ا    هججججج م     ججججج  ف ټ لججججج  چ جججججهی سهغججججج  

ف للجججججج د چجججججج  ست جججججج ی س جججججج  ی ل ضجججججج  هجججججج  ض ی 

 ا  څججج  ه ه ه ججج  هدعججج   یجججا  مو ووميججج  څججج  زهججج

ف اجج ل  ی  جج  تجج  مو تجج   م تجج  څجج  وجج   و  جج ږی 

 ججججج  مو تججججج    لوجججججې  سوم    ججججج    تججججج   ادججججج  مو سس

  ا .  ت ر مو ټ ل ت  ه ک

ف الجج   م هدعجج  لججوی  ستجج   جج    لجج  اجج  س وجج 

لوجججج د ټ ضجججج   جججج هو   تجججج    وجججج  وجججج د مو س اجججج 

 .  اج   و لوی 

 :ه   

 له و    ا  ټج ل  ج   ا   ب  اوا مو س اوا 

 ججججججججججججججله  فسغ ججججججججججججج د مو   لیججججججججججججججاد  جججججججججججججج  م  جججججججججججججج  ؤ

و اججججججججججج  و لنججججججججججج و   م ججججججججججج عن  ی وججججججججججج    ا  تججججججججججج  س

ل ضجججججججج  هجججججججج   لجججججججج عن   هتدججججججججل ه مو هاک اجججججججج  س 

 جججججججججدعکف  جججججججججج   ف  ف و يججججججججج   ججججججججج چ  سس ضججججججججج س

 خد ججججججججججججک مو   هخ ججججججججججججک ضجججججججججججج  و هع جججججججججججج  وا   جججججججججججج  

  وس مو  واجججججج    جججججج  ر  ؤ مو ه څجججججج  اجججججج   خوجججججج

   ججج  ؤ چججج    ع ا جججک  ی سوضکججج   ججج  تاججج ف نججج مز 

) انججججج   بکجججججم ووماججججج  چججججج   جججججع   موچجججججک لجججججوی مو 
  ججججججج   ل ججججججج ی م ججججججج عن  ی اجججججججوا  االعلجججججججی .....(

  تجج   ه تجج     ججک تجج    لججوی ؤف ضججه ججا  س ت

ضججججج   وججججج  سنججججج   هلجججججان ا د هججججج   نججججج  ت  اججججج  مو

 نججج  ججج   ومد ؤف هللا  ججج ک و  ججج     ججج    ججج    ججج 

اججج   ججج    عن  اججج  و لجججوی ؤ  ججج  سوی ضججج ی ضججج ی 

ځججججل  ججججج  سو مو  اجججج    ه جججج لف  جججج  ساجججج  و  وجججج  

  ه ا و     لهګ     و   ت  ؤ . و

اجججج  عنجججج  لججججج ل   خوجججج  سنجججج  مو وجججج آد  ججججج   

زاجججج ف س ولف چجججج  مو   ف و جججج ف جججج ک لججججوی ؤف تجججج

ف بجج  م  جج و  مو اجج  ی  لجج س ف   ججبف سولجج ف   جج  

   ه  مو ا  وم   ن ی  ک  هعن ل   ی وی.

 بججججج  م  ججججج و ف عدججججج سف ل دججججج ف ل لججججج  مو  لججججج   ججججج 

و  ج ف  هلجان ا د س سمسا  موه         ر  ؤ چ  س

 ججج    تججج   جج    وجج     مو  جججوک وی  جج   ججج س  تجج  س

تجججججج  اجججججج   جججججج    و  مئجججججج  و  جججججج و  مو  وجججججج  هلججججججان د و 

   ا ه      ض  هدځ  و  .....ت    ن   مو ا  ق 

ټججججج ل  ټججججج ر  هکججججج    لیجججججا  وی چججججج  ساجججججوا  سم اجججج 

مو   واک  لج  هلجان د ؤ ن  ج    سهج ی وج  ی چج  

  جج  م  جج   جج لف هغجج  ښجج  م لجج ا ا  س ؤ  جج   لجج س

    ججج    تججج  ضجج  تججج و م لججج ا ا  وس اججج  ا ججج   مو    جج 

 جج  چججج   ججج   اججج  اجج  و  ججج  و  اجج  اججج  هدعجج   ججج و  مو سم

  ل س    ټ ض  اوی  ب   ل یف ور  سمسا  ل ی ه! 

 وججججججج   ظ وججججججج ا   ججججججج ظا   ججججججج و ف ه اججججججج ر هججججججج ا  س

اجججج  موچججججک لجججج   اجججج      جججج   جججج و  مو  ه ا ه ججججک آوآز

 و     ه     ا  ل ض  ....! ا  چ  ه  لو

  ججججججججؤ چجج  مضهجج  عججذمب  مهجج ف او  مضجج  ول  جججججهغ  جججججا 

 اجججوی اججج  و  ل واججج  اججج  وه غ   جججه   ججج   مو ټ ضججج سر 

      زی !! مو      وب    

 سی ه  څ  ل ل  ک  

    اججججججججج ف ولججججججججج  مو اجججججججججج     آ ججججججججججن    آلججججججججج  څججججججججج  هججججججججج

سج ع د مو اج  ی  مضه    ک سی مو س عذمت ا  ن 

  ججج  م جج ر اجج  و  ججج  ولجج وی مو او جج مر  اجج  وه  س 

    م    م  ی چج       خ    موهسو مو      ی س

   ججججججج  نججججججج  م لججججججج ا د مو  
 
صججججججج  ت   هلجججججججان ا د مو  

 .ل مر ا        س     ر  سی

 ا  و   زه  ض  ا    سا  و ځ  او  مض  ول س   

 جججججججج    جججججججج ر ضجججججججج یف وکجججججججج  موس س جججججججج  ک ټجججججججج ل  جججججججج  

  لیجججججا  مو سغ ججججج د  ججججج  ضګ ججججج  سی مو هججججج څ  دججججج  مو 

 ا  م    مو ا  ه    ل  ګ    ل ږي...عکه  

 ل تج ر  مو سم وماج  ت   ه څ   و  لن   و ي  

مو جججج   لججججوف آنجججج   جججج  کلججججک و    چجججج  ل واجججج   جججج  هجججج

اجج  اي نجج  س هج  هجج  اي اجج  ومللجج د م لجهمګ لججولف آهج  

  کلک و لوه     څ  ت ا ی ه  لوه ا      

هقجججج س  ستجججج   اګجججج  آ جججج    ضوجججج    هجججج  سم جججج ر س

 جججججي  سنججججج  وزهججججج  مو ل ججججج  ی    ججججج   ضججججج یف چججججج  مو 

وجج ا  د مو ټجج ضد وو    ججا  س    اججوی و الجج  س ججس

 اجججج ف وجججج  ع جججج    ل ضجججج  مو ف وس ه دځه معجججج   ض

 اجج  و م ججج        ججج  څ جججه  ججج   م  ججج  مو سم  ججج ر  اججج  س

 لوی. م  ر ا زا د سن  ض  و ښ وا  ال   م اق 

 ! مځ  می س      ا 

  دف م  عن   مو م جملن      لیا  مو سغ س

اجججج  مو ستجججج  اججججوی مو ساججججوی ټ ضجججج  الججج  وس وم 

 مهدځ جججججج    جججججج   جججججج ر    جججججج  سم جججججج  ضوجججججج    سه    

 ه  مو ف ا ججججججج خد کججججججج ف  ک  کجججججج  . اجججججج  ی سملججججججوو 

 کد ض   ک   ګجوی    جيسوف مو ټج ل س ج  ک  ج  

 س  ا وی ولوو: 

 !می هلان ا 

 وج  سنج  اجج  وج د  کهلججو   هج  لجو  سمسججا  س

ف ض   وج  هلجان د و    و ښ وا  ا  عن  ول

هربججججججک  و و ی مو س و و  ججججج    ججججج ض  ولجججججو  س

و اج ف      ن   مو ت  ا ه  ا  هجو  ا  و لو  

يج  عذمت اج   جج    و   جي  چججهللا ضج  عذمتج  وو  س

    و ل ل ل ږی. سم و سا   مو آ    

دجججججج  ځوجججججج ن ا  مو  وجججججج   ب  جججججج  و   خواجججججج    ججججججه

   ئب   .

 سی      ج و  تجج  عججل واج  تجج    نج  مو تجج   

  ژاججججج  مو س  ججججج  وججججج د ور ف  ججججج  و ګ ځججججج   م ض   ججججج 

 ول   ی         ض  و   ه  و ل  .ل

هللا  نجج هلججان ا ا    لجج  وب ضج  لججوی  هج  هللا س

ټجججججج ل س جججججج  ک  جججججج   ضجججججج  عذمتجججججج   مو هلججججججان ا د

حج  سی  هللا زهج ه  جله   جع ه  چج  و ج ت ف نج 

 جججججج   جججججج   هلججججججان د عنجججججج ی آ هججججج د سی هججججج  مو س

 ت ه    م     م   هزو لوی.

  جج ل  مو  ججي  ل چجج  هلججان ا د حجج   جج  و 

 ر  حجج  ث مت اجج  و لججوی مو ټجج  جج  اجج  و  جج  س اجج 

ف م  جججج ر مو  جججج  ا ی مو تجججج ه ه  و الجججج  ض ججججهی 

 ب مو هلجججججان د و اججججج   ججججج  و ججججج   اججججج   ججججج  اکججججج

  مو مهج  مو مهج د اج   ج  اوا    ا    تد   ټ ض

 ت    لوی.

اللهججم للیججک للیججک ال ججریک  للیججک
الحمجججد  الن مججج  لجججک ، ان لجججک للیجججک

 لک  الملک ال ریک 
الجج   . الاهلل اولججر، اهلل اولججر، اهلل اولججر

 هلل الحمد هلل  اهلل اولر اهلل اولر  الا
    ويیججرا  حمججد هللل ا اهلل اولججر، وسججیرا  

    یاص   وبحمده بکر  سلح ن اهلل  
 لقجج   صججلی اهلل ت جج لی علججی  یججر   

  اصجح ب   سجلم تسججلیم    لج   آ د  محمج
 ا  ويیر 
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 کردنیا گدایی تگدیحکم  

فقها اتفا  نظر دارند كه سوال كردن 
در اصل حیرام اسیت، امیا در     تگدیيا 

حالت ورورت يا در حالت نکاز نزديیک  
ت. اسیالم هیر   به ویرورت مبیاا اسی   

مسلمان را تشويق می كند كه خیودش  
را در معرض اهانت و توهکن قرار ندهید  

خويشیتن را   تگیدی و با ذلت سیوال و  
 خوار و ذلکل نسازد.

و سیوال   تگیدی گويید:  اما غزالی می
كردن حرام است چون از يهیی از ايین   

 سه امور بکرون نمی شود:
اظهار شهايت از خدای متعیال،   -اول

ردن اظهیاركردن فقیر و   چون سوال كی 
ذكر قصیور نعمیت خیدای سیبحان از     
اوست. لذا شايسته اسیت كیه سیوال    

حییرام باشیید و جییز  تگییدیكییردن و 
درحالت  ویرورت حیالل نمیی شیود      

در صییورت سییوال نهییردن از مییردم از 
الكت خويش می ترسکد، سوال كیردن  ه

برايش واجب و الزم است. اگیر در ايین   
رد، کحالت سوال كردن را ترک كرد و بم

گنههار است. زيرا خودش را در هالكیت  
انداخته، چون سیوال كیردن در چنیکن    
حالتی در مقام كسب كیردن قیرار میی    
گکرد و آن وسکله ای متعکن برای ابقیای  

را مباا نفس است و ورورت، محظورات 
  می گرداند.

سوال كردن در صورتی مهروه  مکروه:
است كه برای نمازگزاران تشويش ايجاد 

 نمايد.

اگییر سییائل بییه خییاطر فاقییه،  مبااا :
و ناتوانی و يا يک نکیاز پیکش   نکازمندی 

و يا در صورت عجز از كسب و كار،   آمده
به سیوال كیردن مضیطر بیود، در ايین      
ام صورت سوال برايش مباا بوده و حیر 

 نکست.

و سوال و جیواز   تگدیموووع حاالت 
آن در حییديق قبکصییه هاللییی بکشییتر 
تووکح شده و مرزهايش معکن گرديیده  

 است:
جج  صاَل القهص َلصججَت بَجج َل: َتَحم لقجج ق  ٍَ َعججنق بَلصیَصججَ  بقججنص مق

 -صلت اهلل علیج   سجلم-َحَم َل   فَأَتَجیق ق َ سقوَل الل  ص 
أَلق ق فصیَه  فَجَق َل:  َأبصمق َحت ت تَأقتصیَجَن  الص جَدَب ق فَجنَجأقمقَر » َأسق

جأََلَ  » بَ َل: ثقجم  بَج َل: «. َلَك بصَه   یَج  بَلصیَصج ق نصن  القَمسق
لُّ نصال  أَلَحدص َث َثََ :  َعقَل َتَحم َل َحَم َل   َفَحل  ق  اَل َتحص

خدا جز در حالت ورورت ذلت پکشیه  
نهند، چون  سیوال كیردن و گیدايی    
 كردن ذلت برای سوال كننده است.

شخصی  در سوال كردن غالباً -سوم
ه از ايشان سوال كیرده میی شیود،    ك

مورد اذيت قرار می گکرد. چون شیايد  
با طکب نفس به بذل و بخشش آمیاده  
نباشد، اگر به خاطر حکا از سائل و يا از 
روی ريا بذل نمیود، حیرام اسیت. در    
صورت بذل نقصان میال و در صیورت   
منع نقصان جاه و مهانتش را می يابید  
ه كه هردو برايش اذيت كننده است ك

در هردو صورت سوال كننیده  سیبب   
اذيت می شود و اذيت جیز در حالیت   

 «21»ورورت حرام است.
در حیاالت   تگیدی احهام مختلیف  

 مختلف به گونه زير است:
در صیورتی كیه مايملیک آن     حرام:

برايش كافی باشد، يعنی مال داشته يا 
قدرت كسیب میال را داشیته باشید،     

بیرايش حیرام    تگیدی سوال كردن يا 
گرچه زكات يا صدقه و يا كفاره است. ا

را سوال كند و گرفتن آن برايش حالل 
نکست اگر با سوال كردن يا اظهار فقر 

 «21»عطا نمايند. شو ناتوانی براي
اگر كسی فقکر بوده و يا توان  واجب:

كسب و كار نداشیت و حکیاتش نکیز    
مرهون به سوال كردن از مردم بیود و  

همانگونه كه حکیوان خیودمرده   
 حالل می شود.

ذلکل سیاختن   تگدیدر  -دوم
سوال كننده خودش را در برابیر  
غکرخدای متعال است، و میومن  

د كه نفس خودش را در حق ندار
برابر غکر خدا ذلکل بسازد. بلهیه  
الزم است تا در برابیر میواليش   
ذلت اختکار نمايد كه ايین عمیل   
عکن عزت است. در برابر بندگان 
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ججججَل  ، َ  َعق ججججكق سص ججججیلَجَه  ثقججججم  یقمق ججججأََل ق َحت ججججت یقصص لَجججج ق القَمسق
جأََل ق  َت َح ق َم َل ق َفَحل ج ق لَج ق القَمسق َأَص بَجتق ق َع ئصَحٌ  اعق

یَ  بصَوام     َحت ت یقصص
ججججنق َعججججیق َ  ججججنق َعجججج -مص ججججَدا  ا مص  ،  َ -یق َ َأ ق بَجججج َل سص

ججججنق َ  صى  ججججَل َأَصجججج بَجتق ق فَ بَججججٌ  َحت ججججت یَجققججججوَل َث َثَججججٌ  مص  َعق
ج ص َلَقججدق َأَصج َب ق فق َن ج  مص َجج  مصجنق بَجوق فَ بَجٌ  َفَحل جج ق  القحص

ججنق َعججیقَ   ججیَ  بصَوام جج  مص ججأََل ق َحت ججت یقصص َأ ق  -لَجج ق القَمسق
َدا  ا مصنق َعیقَ   جأََل ص  -بَ َل سص جَن القَمسق َواهقن  مص َفَم  سص

ت    لجقَه  سقجججحق لقَهججج  َصججج حص َق ت   یَأق  «١1»«یَججج  بَلصیَصججج ق سقجججحق
قبکصه بن مخار  الهاللی گفت: مالی را 

میردم پیرداختم و    برای اصالا مکیان 
آمیدم و   ؛قرودار شدم، نزد پکامبر

در مورد قرض سیوال كیردم، فرمیود:    
مان صدقه بکايد و امر كنم باش تا برای

از آن برايییت بدهنیید. گفییت: سییپس 
فرمود: ای قبکصه! سوال كردن جز بیه  

 يهی از سه كس حالل نکست: 
مردی كیه بیا تحمیل ديیت يیا       -1

پرداخت مال برای اصالا مکیان میردم   
رودار شده و سیوال كیردن بیرايش    ق

آن حالل است تا برايش برسد و بعد از 
 خود را نگهدارد.

مردی  كه آفتی میالش را نیابود    -2
كردن سوال بیرايش حیالل اسیت تیا     
هنگامی كه چکیزی بکابید و نکیازش را    

 برآورده سازد.

مردی كه فقکر می شود و سه نفر  -3
از عقالی قومش تايکد می كند كه فالن 

مبتالشده است، كیردن  شخص به فقر 
سوال برايش حالل است تا هنگامی كه 
 چکزی بکابد و نکازش را برآورده سازد. 

ای قبکصه، سوال كردن بیدون سیه   
حالت مذكور، حرام است كه صیاحبش  

 آن را حرام می خورد.
كننده محتاک و نکازمنید  اما اگرسوال

-به صدقه بود، يا به خاطر فقر يا جیای 

د و يیا از  ماندگی مستحق صیدقه بیو  
كسب و كار عاجز بود، سوال كردن بیه  

شدن نکیاز و احتکیاجش   مقدار برآورده
برای او جايز است. به شیرط ايین كیه    

و شییفقت بکشییتری در برابییر   
 احساس می كنند. نکازمندان

برخی  ديگر يا مسافرند و بیه  
مشهلی مواجیه شیده انید، يیا     
بکجاشدگان جنگهای داخلی اند 
كییه بییا خییانواده شییان دار و   
ديارشان را ترک كرده اند و بیه  
واليت ديگری گريخته انید، يیا   
كسانی اند كه با خانواده شیان از  
خارک كشور برگشته يیا اخیراک   

های مختلفی دارد،  حهیم  كردن حالت
كننیده بیر   هر حالتی به ووعکت سوال

گردد كه گاهی حرام، گاهی واجب و می
-باشد و نمیی گاهی مهروه و يا مباا می

را  تگیدی های توان همه حاالت و گونه
 حهم جای داد.  در تحت يک 

 در مسجد تگدیحکم 

يیا   تگدیپديده ناپسنديده اجتماعی 
گییدايی كییردن، بییه بحثییی طییوالنی و 
تحقکقی بنکادين نکاز دارد تیا عوامیل،   

هیا و  ها، آثار، پکامدها، مسیوولکت گونه
راههارهای سازنده و عملی برای رفع يا 

-يابیكاهش آن به صورت مفصل ريشه

ه تنهیا روی  گردد، اما در اين بحق كوتا
يا گدايی كردن در مسیجد   تگدیحهم 

 شود.پرداخته می
چون برخی بیر اسیاس نکیاز واقعیی     
دست به گدايی می زنند و برای اين كار 
به مساجد روی می آورند، چیون فهیر   
می كنند كسانی كه به نماز و جماعیت  
پايبندی و به مسجد التزام دارند، ترحم 

خودش را ذلکل نسازد، در سوال كردن 
اصرار و الحاا نهند، يیا سیوال كیرده    
شده را اذيت نهند و نداند كه سیبب و  
باعق اعطای عطاكننده حکا از سائل يیا  

. اگیر چکیزی از ايین    از حاورين است
شرط ها وجود داشت، بیرايش سیوال   
كردن و گیرفتن صیدقه جیايز نکسیت     
هرچند به آن نکاز داشته باشید كیه در   
آن صییورت گییرفتن صییدقه حییرام و  
برگرداندن آن واجب میی شیود، مگیر    
آنهه در حالیت اویطرار باشید و اگیر     
صدقه نگکرد از هالكت و نابودی خويش 

بیکم   می ترسد. اگر از هالكت خیويش 
داشت و از كسیب و كیار عیاجز بیود،     
سوال كیردن بیرايش الزم میی شیود.     
هرگاه در چنکن حالتی سوال كیردن را  
ترک كرد و وفات يافت، گنههار شیده،  
چییون نفییس خییودش را در هالكییت  
انداخته و سوال كردن او در مقام كسب 
و كاركردن به حساب میی آيید. زيیرا    
سوال كردن ايشان وسکله تعککن شده 

برای ابقای نفس بوده و درآن ذلتیی  ای 
) به خاطر وجود ورورت وجیود نیدارد  
بنییابر قاعییده الضییرورت تسییبکح    

ورورت محظورات را مباا  المعذورات(
«١٢»می گرداند.

 

َی نَ  َعنق  جَألق  فَجَلمق  َع عَ  َمنق : »بَ لَ  اليج وق صَي، سقفق  َیسق
سفکان ثوری می  «١6»«الن   َ  َ َ لَ  َم تَ  َحت ت

سی كه گرسینه شید و سیوال    گويد: ك
 نهرد و مرد، وارد آتش شد.
-و سوال تگدیبنابر آنچه گفته شد، 

کرد، از نظر احناف قول مختار این است که اگر سائل از جلو نمازگزار عبور نمی

کرد و به خااطر  گذشت، با الحا  و اصرار سوال نمیهای مردم نمی از روی شانه

نادارد.  کرد؛ سوال کردن و اعطای مال برایش هردو باک امری ناچار سوال می

داد، اعطای مال برایش حارام اسات.   اگر یکی از این امور سه گانه را انجام می

 در مسجد سوال می کردند. ؛چون سائالن در زمان پیامبر
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ه به مصکبتی شده اند، و يا كسانی اند ك
ناگهانی گرفتار آمده انید و جیز سیوال    
كردن چاره ديگری ندارند. ايین گونیه   

نکازمنید و محتیاک انید     افراد كه واقعیاً 
ناگزير به مساجد پناه می آورند تا شايد 

 كمهی برای شان صورت گکرد.
و  تگدیند كسانی كه ا همچنان بسکار

سوال كردن در مساجد و غکر مسیاجد  
ختلفی به عادت، حرفیه و  بنا به داليل م

پکشه شان بدل شده است و تا واپسکن 
دم حکات شان دست به گدايی دراز می 

 كنند و از مردم خکرات می طلند.
و يا  حلفقهای مذاهب در مورد حهم 

در مسیجد، نظريیات و    تگیدی حرمت 
ديدگاهی های متفاوتی دارند. هرديدگاه

با استناد به احاديق و روايات و داليلیی  
شده اسیت. بیه خیاطر توویکح      مطرا

هرچه بهتر موویوع فیو ، نظريیات و    
اقوال فقها را بازگو نموده و در اخکر بیه  

 نتايجی دست خواهکم يافت.
سیوال   گویناد: می «١٩»احناف -قول اول

كردن در مسجد با شروط جايز است،  و 
اين  قول اختکار شکخ االسالم ابن تکمکه 

ار از نظر احناف قول مختی نکز می باشد. 
اين است كه اگر سائل از جلو نمیازگزار  

هیای میردم   كرد، از روی شانهعبور نمی
گذشت، با الحیاا و اصیرار سیوال    نمی
كرد و به خاطر امری ناچیار سیوال   نمی
كرد  سیوال كیردن و اعطیای میال     می

واجب است تا از هالكیت و نیابودی در   
امان بماند، اگر از اين كار امتناع كردند 
تا آنهه وفات يافیت، همگیی در گنیاه    
شريک اند. و اگیر كسیی از حالیت او    
آگاهی نداشت، سیوال كیردن بیرايش    
واجب است تا ديگران از حالتش آگیاه  

در آن وفیات  ال نهیرد و  شوند. اگر سو
گرديده قاتل نفس خويش عامل فت، يا

 است.
شکخ االسالم ابن تکمکیه بیه نحیوی    
همکن نظر را مورد تايکد قرار داده میی  
گويد: اصل سوال كیردن در مسیجد و   
خارک مسیجد بیدون ویرورت حیرام     
است. اگر بر اساس ورورت در مسجد 
سوال كرد، با عبوركردن از شانه هیای  

ن عبیوركردن كسیی را   مردم يیا بیدو  
اذيییت نهییرد، در ذكییر حییالش درو  
نگفت، سوالش را با صدای بلند نگفیت  
كه برای مردم ورر رسد، يا خطکب در 
اثنای ايراد خطبه بود و يیا میردم بیه    
تووکح يک مسوله علمی گیوش میی   
دادند و يا با اموری امثال آنها میردم را  
مشییغول خییودش نسییاخت، جییايز   

 .ا ام   ا  .. «١1»است.

 مآخذ:
 .1/٧١٣نحی ء علول الدین،  -١٧
 .٧1/٧1الموسوع  الفقهی  الكویتی   -١٠
 .-  (٧٩/ ٠ )صحیح مسلم -١1
 (.٧1/ ٧1 )الموسوع  الفقهی  الكویتی   -١٢
/ ٩ )حلیجججججج  األ لیجججججج ء  ءلقجججججج ت األصججججججفی ء -١6

66.) 
 )، تحف  الملوك(١1٢ص:  )ملتقت األبحر -١٩

قججججججت مجمججججججک األنهججججججر فجججججج   ججججججر  ملت( ، ٧٩1ص: 
نج١16/ 1 )األبحر ز الجدب ئ  (، اللحر الرائ   جر َ 

/ ١)(، الفتججج  ى الهندیجججج ١٩٣/ ٧ )منحججج  الٍجججج ل   
نز الجدب ئ (،  ١11  (،٠6٢/ ١ )النهرالف ئ   ر َ 

 (،1٩٢ص:  )منح  السلوك ف   جر  تحفج  الملجوك
/ ٧   المحتج  ( ) )الد  المٍت    ح  ی  ابن ع بجدین

 (.١1٩/ 1 )اال تی   لت لیل المٍت   (،١61
 (.1٩/ ٧ الكلرى البن تیمی ) الفت  ى -1
 

به خاطر امری كیه ناچیار اسیت،     -1
 سوال كند.

از روی شیانه هیای میردم عبییور     -1
ب نهند يا با عبور از جلو نمازگزاران سب

 اذيت آنها نشود.

برای كسانی كیه در مسیجد میی     -4
آيند، ورری نرساند، با صدای بلنیدش  
نمازگزاران و عبادت كنندگان را اذيیت  
نموده و آنها را از عبادت شیان بیازمی   

 دارد.
برخی نظراتی مانند ابومطکیع بلخیی   
نکز در مکان علمای احناف وجیود دارد  
كه  اعطای مال برای سائل در مسجد را 

می دانند. زيرا اين اعطیا كمهیی    حرام
برای اذيت مردم است. به همکن جهیت  
خلف بن ايوب می گويد: اگر قاوی میی  
بودم، شهادت كسی را كه بیرای سیائل   
در خکرات می داد، قبول نمیی كیردم.   
اسماعکل مستملی می گويد: پولی كیه  
در مسجد برای سائل داده میی شیود،   

 در مقابیل خیود  است كه  ) پولی(فلسی
 تاد فلس كفاره دارد.هف

وابط و معکار جواز سوال كردن ايین  
يیک   ) خیوراک( است كه هركسی قوت

 ش را داشته باشید، سیوال كیردن   روز
اگیر كسیی   امیا  برايش حالل نبیوده و  
كند، گیرفتن آن  برايش چکزی عطا می

 مباا است.
برخی علمای احناف می گويند: برای 
سائل جايز نکست كیه سیوال كنید، در    

وت يک روزش را بالفعل را صورتی كه ق
يا بالقوه داشته باشید  يعنیی شیخص    
سالم و كسبه كار باشد. در اين صیورت  
اعطاكننده اگر از حالت او آگاهی داشت 

شود،  چون بیر كیار حیرام    گنههار می
 كمک كرده است.

هركه به غذا نکاز شديد پکیدا كنید و   
اش شدت يابد، از كسب قوت گرسنگی

دادن بیرای او  خويش ناتوان باشد، غیذا 
بر هركسی كه از حالتش اطیالع يابید،   

برايش هردو بیاک نیدارد. اگیر    
يهی از اين امیور سیه گانیه را    

داد، اعطای مال برايش انجام می
م اسیت. چیون سیائالن در    حرا

در مسییجد  ؛زمییان پکییامبر
 سوال می كردند.

يعنی احنیاف چنید شیرط را    
بییرای جییواز سییوال كییردن در 

 مسجد ذكر كرده اند:
سائل در سوالش آدابی را  -2

 رعايت نمايد.
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 /قاری مالعلی عالمه استاتید
چنانچه قبالٌ تذكر داديم كه مصیادر و  
كتب معتبر منتشره، پکرامون خیانواده و  

نی كه حکات علمی و عملی آنعده استادا
مال علی قاری هروی از آنان مبادی علوم 

بجز از  بودگرفته  اساسی را در هرات فرا
نام استاد قرآن كريم از ديگران چکیزی  

دريیین هییم  نییدنییام نبییرده ا ننوشییته و
هکچگونه شک و ترديد وجود ندارد كیه  
امام عالمه علی قاری هروی تمام علوم و 
 فنون اساسی را قبل از سفر بیه كشیور  

المی در هرات باستان نزد علما  های اس
و فضییالی كییرام آن ديییار آموختییه و  
  ،قرآنهريم را تجويداً حفی  نمیوده بیود   
چنانچه عالمیه محمید عبیدالعلکم بین     
عبدالرحکم مکنوسد كه امام علی قیاری  
هروی تمام كتب درسی و علوم متعارفه 
را در واليییت هییرات باسییتان از علمییا  

 .شکوخ عصر خود آموخته است
متاسفانه كیه امیام شیکخ مالعلیی      اما

استادانی كه: اسمای از  قاری هروی قطعاً
در هرات از آنان علم فنون را فراگرفتیه  

تذكر نداده مگر اينهیه در رسیاله    است
العوارض فیی   شم )خود المسمی بههای 

ذم الروافض( صرف از موالنا معکن الدين 
بن الحاف  زين الدين نیامبرده چنانچیه   

ستاذی المرحوم فی علیم  أ "می نگارد: 
القرا ة موالنا معکن الدين بن حاف  زيین  

  «٧٣» الدين من أهل رمانهاه )گازرگاه(
ستاد مرحومم در علم قرائیت  ا "يعنی:

ن بن زيین الیدين   یديین الیوالنا معکیم

  ."باشد می
 امیام قبالً تیذكر داديیم كیه عالمیه     

كه از جمله مجددين قرن  مالعلی قاری
بکش از  می باشد،  يازدهم هجری قمری

چهل سال در بالد حرمکن شیريفکن در  
و  ، جستجوحالت تعلکم و تعلم، تحقکق

علوم و فنون متیداول  ريسرچ تحصکل 
كه احصائکه آنیان محیال    مصروف بوده

است زيرا ايشیان در شیهری جیاگزين    
شده بودند كه دل های مومنیان بیه آن   
مکل و رغبت خاص داشیته و میردم از   

ان به آن سو شیتافته  دورترين نقاط جه
و می آمدند و از بکن آنیان عیده ای از   

هر كدام به انیدازه بقیای    علما  و فضال
برای مدت چند يوم مؤقت در  خويشتن

سر زمکن وحیی و نبیوت    المهرمه ۀمه
از چشمه فکض و بركت  و سهونت كرده

معرفت و علوم ايشان بیه انیدازه بقیا     
خويشتن در آن سرزمکن كسیب علیم   

 کرآب شدند.نموده و س
از جمله اساتکد و مشايخی كه اسمای  

شان در بسیکاری از مصیادر و مراجیع    
معتبر در حدود اطالع و آگاهی ما ثابت 

 است ان شا  اهلل ياد آور مکشويم:

 /ابن حجرالهیتمی خشی -1
امام محقق، فقکه، مفتی، شکخ شهاب 
الدين أبو العباس أحمد بن محمید بین   

لیی بین   محمد بن علی بن محمد بن ع
حجرالهکتمی سعدی األنصاری شیافعی  

ابن حجر  "مصری ثم المهی الشهکر به 
 «٧١»هی371متوفی سال  "الهکتمی

 /شیخ علی المتقی الهندی  -2
عالمه، محدث، شیکخ عالاالیدين بین    

خیان   حسام الدين عبدالملک بن  قاوی
قريشی جونغوری رهانفوری هنیدی ثیم   

علی المتقی "المدنی فالمهی مشهور به 
كنزالعمال من سینن  "صاحب  "الهندی

 379متیوفی سیال    "األقوال واألفعیال 
.المهرمه مک هجری در 

 «٧٧» 
 /شیخ میرعالن  -3

شکخ، محدث، محمد سعکد ابن موالنیا  
 "حنفی خراسیانی مشیهور بیه    خواجه 
  «٧٠» هی. 382سالمتوفی  "مکرعالن

 /شیخ زین الدین عطیه -4

 شکخ، عالمه، مفسر، فقکه، زين الیدين 
عطکه بن علی بن حسن السیلمی مهیی   
شافعی شکخ المسلمکن مفکد الطیالبکن  

عصر خودش درعالم و فقکه مهه مهرمه 
 هی در مهیه المهرمیه.   381متوفی سال

«٧٣»  
 /شیخ مال عبداهلل بن سعدالدین -5

عالمه، محدث، المسند الفقکیه،  
قاوییی، شییکخ مالعبییداهلل بیین  
سییعدالدين عمییری سییندی ثییم 

حرير و زيرک، تمهی، حنفی عالم 
 384محقق، مدقق متوفی سیال  

  «٧٢» هی در مهه مهرمه.
 /شیخ ابو عیسی قطب الدین -6

عالمه، مفسر، میؤرخ، میدرس،   
مفتی، شکخ أبیو عکسیی قطیب    
الدين محمد بن عال  الدين أحمد 
بن محمد نهروانی، هندی،  مهی، 
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متیوفی   "القطبیی  "حنفی، مشهور بیه  
 «٧6» در مهه مهرمه. 339سال 
 /شیخ شهاب الدین -7

عالمه، فقکه، شکخ شهاب الدين أحمید  
بن بدرالدين عباسی، شافعی، مصری، ثم 

هیی در أحمید    331هندی، متوفی سال 
آباد هند. و مال علی قاری از ايین عیالم   
جلکل القدر در مهه مهرمه علم آموخته 

  «٧٩» است.
 /شیخ محمد بن ابوالحسن -8

عالمه، محدث، فقکه،  شکخ محمد بین  
أبی الحسن محمد بن جالل الدين محمد 
بن عبدالرحمن بن أحمد بهری، صديقی، 

هی در  331شافعی، مصری، متوفی سال 
  «٧1» مهه مهرمه.

 /شیخ سنان الدین -1

عالمه، فقکه، واع ، شکخ سنان الیدين  
يوسف بن عبداهلل اماسی، رومی، حنفی، 

  «٧٧» هی.2999مهی، متوفی سال 
   /شیخ زکریا -13

، محدث، المسیند شیکخ، سیکد    عالمه
كريییا الحسیینی از شییاگردان شییکخ  ذ

  «٠٣» اسماعکل بن عباهلل الزوانی.
شکخ عبداهلل مرداد أبوالخکر قاوی  -22

هیی  در  2141مهۀ المهرمه متوفی سال 
كتاب خود) المختصر مین كتیاب نشیر    
النور والزهر فی تراجم أفاول مهۀ( سیه  

 برده اسیت  نکز نامرا ديگر اتکدتن از اس
األسیتاذ أبیی الحسین     كه عبارت اند از

صیاحب  البهری و الشکخ أحمد مصیری  
كريیا  ذالتفسکر تلمکیذ شیکخ االسیالم    

فرهنگی و محافل دوستانم گفته ام كیه  
دشنام دادن صحابه كرام بیدلکل ظنیی   

ولیی در میذهب    ،كفر پنداشته می شود
احناف دشنام دهنده سکاستا كشته می 

 .شود
 ،علمیی بدون شک و ترديید شیهرت   

فروتنی و اقامت طوالنی عالمیه   ،تواوع
مال علی قاری در سیرزمکن حیرم همیه    
اينها زمکنه توجه و استفاده طالب العلم 
را به وی معطوف نموده و در نتکجیه آن  
توانست كه جمع غفکیری را بیه جامعیه    
تقديم نمايد كه از آن جمله می تیوان از  

 :اند شخصکت های ذيل نامبرده
ايتا زياد بوده اند زيیرا  شاگردان امام نه

فريید   ،عالمه مال قاری هروی، امام عصر
عالم جلکل القیدر و محیدث،    ،دهر خود

فقکه، مفسر وقاری بیوده و  در علیوم و   
معارف متداول عصیر خیود يید    فنون و 

طويل  و از شهرت بسزای برخوردار بود، 
و اينهه با ذكر  تعدادی از شاگردان كبار 

  آن اكتفا می كنکم:

  /شیخ محیی الدین -1
امام، خطکب، مفتی، شکخ محکی الدين 
عبدالقادر بن محمد بن يحکی بن مهیرم  
بن محب، بن محمد بن حسیکن طبیری،   
شافعی، مهیی، امیام المقیام و خطکیب     
مسجد شیهراهلل الحیرام متیوفی سیال     

دفین شیده    هی و در جنیۀ المعیال  2911
 «٠٧»است. 
   /شیخ عبدالرحمن -2

الرحمن بین  عالمه، فقکه، قاویی عبید  
عکسی بن مرشد عمری، مرشدی، مهی، 
حنفی، شیکخ االسیالم خاتمیۀ العلمیا      
المفتیکن ببلید اهلل الحییرام قتیل خنقییا    

  «٠٠» هی .2917شهکدا متوفی سال 
 /شیخ عبدالعظیم -3

شییکخ محمیید أبوعبییداهلل ملقییب بییه 
عبدالعظکم ملهی حنفی بن مال فیروخ  "

بن عبدالمحسن بن عبدالخالق الموروی 
كه اصال از موره كیه از    "إلی مورةنسبۀ 

هیی در  2902در سیال   ومناطق روم بوده 
  «٠1» مهه مهرمه وفات نمود.

  /سید معظم حسینی بلخی -4
سکد، معظم، حسکنی، بلخیی، اسیمش   
در كتاب های اثبات و اسانکد تذكر يافته 
در حالکهه از مؤلفات امام قیاری هیروی   

  «٠٢» روايت می كند.
  /شیخ سلیمان -5

شکخ سلکمان بن صفی الیدين جیانی،   
اين شخصی بوده كه امام مالعلی قیاری  
به آن اجازه تدريس علم فقه، حیديق و  

  «٠6» تفسکر را داده بود.
 /مقام و منزلت عالمه مالعلی قاری

 اوو نظریات علما پیرامون شخصیت علمی 

اين يک حقکقت مسلم و انهار ناپیذير  
ی است كه قول هر شخص گرفته  و رد م

زيیرا   ،شود، مگر قول نبی مهرم اسالم
معصیوم   ‡جیز انبکیا   ه هکچ كسی بی 

نکست  همچنان هکچ عالمی از اشتباه و 
 نخواهد بود.نبوده و لغزش مبرا  

به ندرت عالمی پکدا خواهد شد كیه از  
ن مانده باشد، سپس ووخطا و لغزش مص

ان و همعصران  و يا كسانی كیه  طارق هم
میان خطیا  و   بعد از ايشان می آينید، ه 

لغزش را برمال ساخته و بعضیی از اينهیا   
چنان اند كه اظهار حق و تبکان شیرع را  
جهت حصول روای خداوند متعال انجام 

بیدون   اداده و آن عالم را از لغزش و خط
 جرا و ذم بسوی حیق و ثیواب آگیاه و   

تنبه ساخته  و بعضی از اينها چنان انید  
كه از روی عداوت و دشمنی، بیاالی آن  

الم موصوف، موووع تعصیب، حسید و   ع
برتری جويی و امثال اينها را حمل میی  

هرعالم و امام  در هر جايگاه  نمايند، بنا ً
و مقامی كه قرار داشته باشد حرفی بیه   
نفع و وررش متوجه وی خواهد بیود  و  

ن نخواهد ووهکچ فردی از ذم وجرا مص
 .السالم الصالة و علکهم جز انبکا ه بود. ب

مام علی قاری هیروی  يهیی از   عالمه ا
همکن شخصکت های نیادر هسیت كیه    
علما  درموردش چه با مدا و ذم و چیه  

 با جرا و تعلکل سخن رانده اند.  
امییا مییدا كننییدگانش زيییاد  و ذم   
كنندگانش اندكی اند و خوشیحالی  بیاد   

األنصییاری. و الشییکخ عبییداهلل  
  «٠١» السندی.
مالعلی قااری  عالمه امام شاگردان 

 / هروی
عالمیه قیاری    با وجیود آنهیه  

اكثر اوقات خود را در  /هروی
تألکف و تصنکف مصرف می نمود 

حلقات درس و تدريس علمی در 
نکز بی نصکب نمانیده، چنانهیه   

يقکنیاً   "اوشان خود می گوينید: 
در بعضییی مجییالس علمییی و   
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برحییال كسییانکهه اشییتباه و لغییزش را 
  «٠٩» برشمرده اند.

عظیام در  علمای كرام، محیدثکن   يقکناً
توصییکف، تمجکیید و خصییايص  ،وصییف

حمکده يی كیه مناسیب شیأن و حیال      
عالمه مالعلی قاری هروی بوده پرداخته 
و افزون بر آن قلم هیای ايین علمیا در    
مورد  اين شخصکت عالی مقام تؤام  بیا  
وصف و ثابت قدمی و دست طوال داشتن 
در تمام انواع علیوم و فنیون درفشیانی    

الضیمکر  فی از ما هايی نموده و چنکن ابر
   می نمايند:

محمیید امییکن محبییی صییاحب     -2
)خالصة األثر فی تاراجم ههال القارن    كتاب

مالعلیی   "چنکن می نگارد: الحادی عشر(
قاری هیروی عیالم برجسیته ، يهیی از     
مصادر و منابع علم، شخصیکت منیور و   

تاز و يگانۀ عصر و زمیان  ه روشنفهر، يه
خود در بخیش هیای تحقکیق و تنقیکح     

ت بوده كه شهرتش از ذكر وصیف  عبارا
 اش انسان را مستغنی می ساز.

سمط  )عبدالملک عاصمی در كتیاب  -1

 النجوم العوالی فی هبناء األوائال و التاوالی(  

در مورد شخصکت علمی عالمه مال علی 
جیامع   " قاری هروی چنکن می نگیارد: 

علوم عقلی و نقلی و ملیبس بیه سینت    
اهکر نبوی، و يهی از جماهکر اعالم و مش

  «٠1» و بزرگان حف  و فهم بود.
 ه ابن عابدين در كتاب خودیالمیع -1

 ) رفع التردد فی عقد األصابع عناد التشاهد(  

میال علیی    " چنکن ابراز نظر می نمايید: 
قییاری هییروی خاتمییه و بهتییرين قییرا ، 

محیدثکن و از جملیه   و  برگزيده فقهیا  
  «٠٧»و مدققکن می باشد. نخبگان محققکن

الحق لهنیوی در مقدمیه   امام عبد -4
التعلیق المجید( )صاحب العلام   )كتاب خود

و همچنیان در   الباهر و الفضال الظااهر(  
فتوای خود، مالعلیی قیاری را از جملیه    

ب نموده و چنیکن میی   مجددين محسو
وتج     صج  األثجر فجی  )كسی كیه "نگارد:

را مطالعه نمیوده   أعی ن القجرن الحج  ع عشجر(
كیه شیکخ   باشد، برايش واوح می گردد 

شهاب الدين رملیی و میال علیی قیاری     
 ."هروی  از جمله مجددين بودند.

دالستار دهلییوی در یشییکخ عبیی  -5
در مورد شخصیکت   ) هزهار البستان(كتاب
مالعلی قاری هروی چنیکن  عالمه علمی 

ايشان عالم بلد حرام ) شهر  "می نگارد:
مهه مهرمه(  و آگاه بیه علیوم قیرآن و    

نحکق امام در سنت نبوی، بلهه ايشان م
كتاب اهلل وسنت رسول اهلل(  هر دو علم)

  «1٣» شناخته شده است .

) شکخ محمد زاهد كوثری در رساله -6

مالعلی قیاری را   فقه ههل العراق و حدیثهم(
از جمله بزرگان حفاظ و كبار محدثکن از 

 /ابوحنکفیه اعظم اصحاب و ياران امام 
 و اهل مذهبش محسوب نموده است.

دريس كانیدهلوی در  اد شکخ محم -7
پکرامون شخصیکت   )التعلیق الصبیح(كتاب
مالعلی قاری هروی چنیکن  عالمه علمی 

ايشان محدث جلکل القیدر   " می نگارد:
و فاول تکزهوش و فهمکیده، دانشیمند   

د، یه، يگانه روزگارش، بی ماننی یبرجست
"عصر خود بود. بی نظکر زمانه و

 «1١»  
 عالمه شکخ يحکی الحباب مهی در -8

شار  کتااب المنساک المتوساط      »حاشکه

و عالمه شکخ سلکمان المقیری   «للمترجم
علای شار     »مصر حنفی در حاشکه كتاب

 «ضوء المعالی علی بدء األمالی لصاحب الترجمه

مالعلیی  عالمیه  در مورد شخصکت علمی 
 " نمايند: قاری هروی چنکن ابراز نظر می

وی عالمه و يگانه عصر و زمان خود بیود،  
وم عقلی و نقلی و آكنده و پیر از  جامع عل

علم و دانش علوم قیرآن كیريم و سینت    
نبوی، عالم شهر الحرام و مشاعر العظیام،  

پکشتازان عرصه  يهی از جماهکر اعالم، از
تفهکم و تحقکق بود و شهرت وی كفايیت  

 «1٧»می كند از وصفشان...
ه حفشیخ عبداهلل مرداد هباوالخیر در صا   -1

مجن وتج   نشجرالن و   المٍتصجر )کتاب خود 366
جج  مججن القججرن ال   ججر ا  الز هججر فجج  تججراعم  ف ضججل مك 

در مییورد جايگییاه   القججرن الرابججک عشججر( یالجج
علمی عالمه مالعلی قیاری چنیکن میی    

) و اشتهر ذکره، و طار صیته، و هو من  نگیارد: 

کبار المصانفین، و عظمااء المایلفین، کناز     

المحققااین والحفااار و رئاایق الماادققین،  

  «1٠» والوعار(

ذكرخکر و شهرت نکهو مالعلیی   " -13
قاری ... ايشان از جمله كبیار مصینفان،   
عظما  مؤلفان، كنوز و خزانه محققیان و  
حافظان و رئکس مدققان، واعی  و پنید   

 ادامه دارد... . "دگان بودنده
 مآخذ:

اللضججججج ع  المزعججججج و لمجججججن ءججججج لک المربججججج و فجججججی  جججججر   -02 
 .٧المشک و ص 

  مشججججججججججججک و المصجججججججججججج بیح مربجججججججججججج و المفجججججججججججج تیح  ججججججججججججر  -٧١
 .١٩ص١علد
ص  ١مربججج و المفججج تیح  جججر  مشجججک و المصججج بیح علجججد -٧٧

١٩. 
   ٠٠١ص ١نزه  الٍواءرج  -٧٠
بحوالجججج  مربجججج و المفجججج تیح  ججججر   ٠٠ص ٢األعجججج ل ج -٧1

 . ١1ص ١مشک و المص بیح علد
 .1٣٠ص  1 ذ ات الذه  ج  -٧٢
 مرب و المف تیح  ر  مشک و المص بیح. -٧6
  ر  مشک و المص بیح. مرب و المف تیح -٧٩
بحوالجج  مربجج و المفجج تیح  ججر   ٠اللضجج ع  المزعجج و ص  -٧1

 مشک و المص بیح.
 بحوال  مرب و المف تیح. ٢6٢ص٧هدی  ال   فین علد -٧٧
مربجج و المفجج تیح  ججر   بحوالجج  ٢اللضجج ع  المزعجج و ص  -٠٣

 .١1-١٩ص ١مشک و المص بیح ج
راعم تجججج المٍتصججججر مججججن وتجججج   نشججججرالن و    الز هججججر فجججج  -٠١

ججججججج  مجججججججن القجججججججرن ال   جججججججر الججججججج  القجججججججرن الرابجججججججک  آف ضجججججججل مك 
 .٠66عشرص

بحوالججججججج  مربججججججج و  6٣٣ص  ١هدیججججججج  ال ججججججج  فین علجججججججد -٠٧
 .١٧ص ١المف تیح  ر  مشک و المص بیح.ج 

بحوالججججججج  مربججججججج و  ٢11ص  ١هدیججججججج  ال ججججججج  فین علجججججججد -33
 .١٧ص  ١المف تیح  ر  مشک و المص بیح ج 

آثجججره فجججی   وجججرهم فجججی وتججج   ) اامججج ل علجججی القججج  ع   -٠1
 .٧٣ -11علول الحدیث( ص 

 وجججرهم فجججی وتججج   ) اامججج ل علجججی القججج  ع   آثجججره فجججی  -٠٢
 .٧٣ -11علول الحدیث( ص 

مربججججج و المفججججج تیح  جججججر   1٢ص  ٠  صججججج  األثجججججر ج  -33
 .١٧-١1ص١مشک و المص بیح علد

 .١٧ص١مرب و المف تیح  ر  مشک و المص بیح علد -33
ربججججججج و بحوالججججججج  م ٠٧1ص  1سجججججججمم النججججججججول علجججججججد  -33

 المف تیح  ر  مشک و المص بیح.
مجموعججججججج   سججججججج ئل ابججججججججن ع بجججججججدین الرسجججججججج ل   -33

الٍ مسجججج  بحوالجججج  مربجججج و المفجججج تیح  ججججر  مشججججک و 
 المص بیح.

الت لیجج  الممجججد بشججر  موءجج  اامجج ل محمججد  -1٣
 بحوال  مرب و. ١٣1-١٣6ص ١علد 
مربججججج و المفججججج تیح  جججججر  مشجججججک و المصججججج بیح  -1١
 .٧٣ص ١علد
  نشججرالن و    الز هججر فججج  المٍتصججر مججن وتججج  -1٧

ججج  مجججن القجججرن ال   جججر الججج  القجججرن  تججراعم آف ضجججل مك 
 .٠6٢الرابک عشرص

المٍتصججر مججن وتججج   نشججرالن و    الز هججر فججج   -1٠
ججج  مجججن القجججرن ال   جججر الججج  القجججرن  تججراعم آف ضجججل مك 

 .٠66الرابک عشرص
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گذاريد به مشهل درمانی مراجعه كنکد. ن
تنفسی دچار شويد و سیپس بیه دكتیر    
مراجعه كنکد چیون شیايد ديیر باشید.     

تب، سرفه خشک، : عالوه بر نفس تنگی
نکز ی شديد و در مواردی اسهال دسردر

يید نیزده   از عاليم ابتال  به ويیروس كو 
 .است
لمس كردن سیطوا و اشیکای    از -14

زيرا افرازات بکنیی و   همگانی، بپرهکزيد 
خص مشهوک و يیا مبیتال  بیه    دهان ش
سخن  هنگام عطسه و سرفه، و ويروس،

گفتن، می تواند بر روی اشکا  و سیطوا  
آيید وآنهیا را ملیوث     اطراف فرد، فرود 

سازد  سیپس افیراد ديگیری بیا لمیس      
نمودن اين اجسیام يیا سیطوا آلیوده،     
ويروس بکمیاری را گرفتیه، سیپس بیه     
چشییم، بکنییی يییا دهییان خییود دسییت 

خود را به آن مبتال  نمايد،  و  .«١1»«.زنند
طريیق آنهیا بیه     به همیکن ترتکیب، از  

خانواده ها و ساير افراد جامعیه انتشیار   
 .می كند

كنکد كه سیطحی آلیوده     اگر فهر می
است، آنرا با يک ماده ود عفونی كننده 
خانگی رايج تمکز كنکید تیا ويیروس را    

تان و ديگران محافظت  بهشکد و از خود
 كنکد.

 تمیاس  ازطريیق  و شوند،  می پخش هوا
از  آلیوده،  اشیکای  يیا  سطوا به دستها،
ويروس، به ديگرانی كه با او تماس  حامل

 .شوند نزديک دارند منتقل می
باره ی مکهروب  تازه ترين پژوهش در

كیه  » ايین نهتیه اسیت    یحاو یشناس
يا ويروس وجود ندارد. مکهروب  یسرايت

به شیخص سیالمی   ر ممهن است از بکما
منتقل شود، اما شخص سالم بکمیارنمی  

گاهی از شخص سالمی به شخص  شود و
ديگری انتقال می يابید و شیخص   سالم 

دومی مريض می شود، و نکز ممهن است 
 یاز يیک شیخص بکمییار بیه آدم سییالم   

منتقل شود و مکهروب باعیق افیزايش   
نکت شخص سیالم  ؤوقدرت دفاعی و مص

گردد، گاهی هیم ممهین اسیت از يیک     
و از  یشخص سالم به شخص سالم ديگر

تکب تتر ی و به همکناو به سوم و چهارم
برسد و اين نفر دهم را مبتال  ندهمک لیا

 «١٠» «كند.
بهداشتی شماره توصکه بر اساس  -13

 WHO):سازمان صیحت جهیانی)  ( 22)
-29درطول روز چندين مرتبه به میدت) 

( ثانکه نفستان را نگهداريد و سیپس  29
باز دم انجیام دهکید، اگیر سیرفه پکیدا      
كرديد و يا تنگی نفس  حتما بیه مراكیز   

سیازمان صیحت   ( 1)توصکهبنابر -11
 ،ويییروس كرونییا : WHO) جهییانی)

 21 -0ظیرف)  در ،يیی پارچه  سطوادر
زنییده اسییت، سییپس از بییکن سییاعت( 

هیوای آزاد، در   درمکرود، بشرط اينهه 
يا منبع  و هوای آزاد، و  نورآفتابمقابل 

. امّا دن، قرار داده شوديگر ديهر حرارتی
( سییاعت و در 19-21درسییطح فلییزی )

ساعت( زنیده   19سطح استکل)فلز( تا)
است. در صورتی كه اين نیوع سیطوا   

ه همگانی باشد، و يا اينهه مورد استفاد
مشهوک به آلودگی باشید  الزم اسیت   
كه قبیل از تمیاس بیه آن، بیا محلیول      

( الهولی، مرتباً وید عفیونی   09های)%
شود و دستها نکز بعد از تمیاس، بیا آب   
گرم و صابون شسیته شیود و يیا وید     

 عفونی گردد.
 و گشییت از داری خییود -12
 بیازار  پاركهیا،  بازارهیا،  در گذار

 حکوانیات  و پرندگانوش های فر
 عدم و مردم تجمع اماكن ساير و

 مناسیبات  و مجالس در اشتراک
 ويروسیهای  زيیرا  غم  و خوشی
 آلوده های  قطره طريق از كرونا،
 سیخن  و عطسیه  سیرفه،  بیا  كه

 در و افراز دهان و بکنی از گفتن
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سیازمان  ( 21و 0و 4ای)هتوصکه  -15
بکیانگر اينسیت   WHO) صحت جهانی)

كه كرونا ويیروس بیا آب گیرم و میواد     
شوينده از بکن می رود  همکشیه بیا آب   
گرم دستها، روی، دهان و بکنی خیود را،  
بشويکد و همچنکن برای ووو ، غسیل و  
شستن لباس، از آب گرم استفاده كنکد. 
لزومییی نییدارد كییه همییه ی لباسییهای  

ا) همه روزه( بشويکم  بلهیه  پوشکدنی ر
با نور آفتیاب و يیا روی مركیز گرمیی)     
شوفاژ( يا يک منبع حراری ديگیر، آنیرا   

 پاک می كند.
سییازمان ( 21و 29)توصییکهبنییا بر -16

: محیل زنیدگی)   WHO)صحت جهانی)
اتاقهای نشکمن و خیواب( و محیل كیار    
تان، تهويه مناسب داشته باشد. اگر بیه  

ارمند،  كارگر، بکرون از خانه می رويد) ك
مغازه دار( هستکد و يیا هیر كیاری كیه     

متری( را از  1اشتغال داريد: بايد فاصله) 
ديگران مراعات كنکد، و به علت اينهه اين 

 499- 999ويروس سنگکن اسیت  )حیدود  

های  كفش نانومتر( به زمکن می افتد  پس

به هکچ وجه  تان منبع مهم آلودگی است 

از درآوردن  دآنرا داخل خانه نکیاورد. بعی  

ی خود را كفشها، اوالً پايها، سپس دستها

 صابون بشويکد.با آب گرم و 
رعایت  همه مهمتر، قرنطینه را جداً از -17

مفیاد تارین   ( قرنطینه بهداشاتی  )کنید؛ زیرا

انتشار امراض وباائی   شیوه، برای جلوگیری از

 .همه عصرها و به همه نسل ها است در

صید   يک هزار و چهیار  رسول اكرم
سال پکش اساسات و مبادی قرنطکنیه را  
به طور بسکار شفاف و دقکق پیی ريیزی   

 و میردم را بیه رعايیت آن در    -نموده، 
در . هنگام وقوع وبا ، دستور داده اسیت 

اواخیر قیرن    بشريت تنها در -حالی كه 
نزدهم و اوايل قیرن بکسیتم بیه آن راه    

 «١٢» ". يافته است
 مص قتقمق ن ا َسجج ) :فرمییوده انیید رسییول اهلل

 بصجججَأ ق َ  َ بَجججکَ  تجججد لوه ، َ نصَ ا فَججج َ  ب لط ججج عون بَجججَأ ق َ 
رقعقججوا َ َأنجقججتقمق بهجج ، فَجج َ  ٍق نقهجج .(: َت  هرگییاه » «١6» مص
 بیه  هست  وبا  سرزمکنی در كه شنکديد
در سرزمکنی  و هرگاه داخل نشويد. آنجا
 واقع شد، و شما در آنجا هسیتکد، )  وبا 

 خیارک  اآنجی  بخیاطر تیرس از وبیا ( از   
 «نشويد

ابیو بهیر رازی    شايان ذكر اسیت كیه  
نخستین دانشمند اسالمی اسات کاه بیمااری    

باه آنارا در    ساری آبله را شناخت و مبتالیان

بیمارستان قرنطینه کرد، و دستورداد تا آنان را 

وی . دیگران جادا نگاه دارناد    در خانه ها از

است که به شاناخت بیماریهاای    نخستین کسی

 «١٩».نده( نایل شد) سرایت کنمسری

خواهکد از شرارت اين ويروس  می اگر
 وبائی و امثیال آن، درامیان باشیکد، در   
خانییه، خییود را قییرنطکن نمايکیید، و از  

با افیراد   نزديک شدن با مردم، مخصوصاً
مبتال  به میرض، و گشیت و    مشهوک و

 خود دركوچه و بازار و اماكن مزدحم، گذار

شیخاص  داری نمائکد  زيرا تمککز نمیودن ا 

 .سالم با مشهوک و مبتال  دشوار است
دكتییور محمیید علییی البییار، طبکییب 

اشخاصی و جیود  : می گويد معاصرعرب
دارند كه مهروب در بیدن شیان وجیود    
دارد، امّا بدون اينهه از آن آگاهی داشته 
. باشند  آنرا به ديگران منتقل می سازند
لذا اگر يک نفر از منطقه وبا  زده، بکرون 

اند وبا  را به هزارها، بلهه به شود، می تو
. مکلکونهییا انسییان ديگییر انتقییال دهیید
اينجاسیت كییه عمییق احاديییق رسییول  

مبنییی بییر ممنوعکییت خییروک  اكییرم
باشندگان سرزمکن وبا  زده، آشهار میی  

قانونی مترقی  شود و به عنوان يک ماده
و يک معجزه علمی جاويدان محرز میی  

 «١1»«.گردد

اصاول   از داستان پیروی حضارت عمار  

 :قرنطینه بهداشتی

از عَبْدِ اهللِ بْنِ  عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ

روايت می كند كیه عبیداهلل    بعَبَّاسٍ
 ) عمر بن خطاب: گويد ببن عباس

( در ماه ربکع الثیانى، هجیدهم هجیر    
  »رهسپار شام شد، تا به دهیى بیه نیام   

نزديهى شام رسکد، فرمانیدهان  «  عسَرْ
ن جراا و همراهیانش،  لشهر ابو عبکده ب

با وی رو برو شدند  و به او خبر دادند كه 
وبا  در سرزمکن شام پکدا شیده اسیت،   

مهیاجرين  : عمر گفیت : ابن عباس گويد
، آنهیا بیه نیزد    فرا خوانکديم رااوّلکن را ب
با خبر كرد كه وبیا در   آنها را ،عمر آمدند

از ايشیان   سر زمکن شام پکدا شده است
( بايید كیرد   چیه  )مشوره خواسیت كیه  

مهاجرين اختالف نظر پکدا كردند عیدّه  
شما برا  كیار  آمیده ايید     : ا  گفتند

سییزاوار نکسییت كییه قبییل از انجییام آن 
همیراه  : عدّه ای ديگر گفتنید . برگرديد

شما، باقکمانده مردم و اصیحاب پکیامبر   
جیايز نمیی    )هستند ما نظر نمی دهیکم 

كه آنها را به اين وبا  پکش كیش  ( دانکم
نیزدم برخکزيید و   از : عمر گفیت  .نمايی
انصار را برايم دعوت : سپس گفت. برويد

، بییا ايشییان فییرا خوانییدمكیین، آنهییا را 
مشورت كرد، ايشان نکز راه مهاجرين را 
در پکش گرفته، و ماننید آنهیا اخیتالف    

نزدم از : نمودند، عمر به ايشان هم گفت
از : آنگاه به مین گفیت  . برخکزيد و برويد

نى كه اينجا بودنید و  بزرگان قريش كسا
در سال فتح مهّه بیه مدينیه مهیاجرت    

كرده اند  دعوت كن، آنان را برا  
عمر دعوت كردم، بیه اتفیا  آرا    
بدون اينهه حتّى دو نفر از ايشان 
با هیم اخیتالف داشیته باشیند،     

ما معتقديم كه با اين مردم : گفتند
به مدينه برگرد  و آنها را به ايین  

با صدا  ، عمر. وبا  نزديک ننمايی
بلند برای مردم اعالم كرد كه مین  
صبح بر وسکله سوار  خود، سوار 

  شما هم (و برمی گردم )می شوم
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: ابوعبکده بن جراا گفیت . سوار شويد
! قدرخدا فرار مى كنیى  قضا  و مگر از 

اگر كسی غکر ! ا  ابو عبکده: عمر گفت
توبکخش  )از تو اين سخن را مى گفت  

يیک مقیدراهلل بیه    بلیی از،  ( مى كردم
ديگیر اهلل فیرار میى     سوی يک مقیدر 

مگر نمى بکنى وقتیى كیه شیما    . كنکم
شتر  داشته باشى و ايین شیتر وارد   
درّه ا  شود كه دارا  دو گوشه باشید  
كییه يهییى از آنهییا دارا  آب و علییف 
فراوان، و ديگر  خشک، بیدون آب و  

نکست كه اگر آنیرا  اين  آيا  علف باشد
 انى  مگیر بیه   در قسمت علف دار بچر

قدر خداوند نچراندی  و اگر در قضا  و 
در  )قسمت بى آب و علف آنرا بچرانى، 

. قدر خدا چراندیبه قضا  و آنرا ( واقع
اين هنگام، عبدالرحمن بن عوف كه  در

برا  انجام كار  از مجلس غايب شده 
، در ايین  قطعیاً : بود، بازگشت وگفیت 

: نزد مین اسیت  ( حديثی )مورد علمى
 نصَ ا)  :میى گفیت   كه پکغمبیر شنکدم 

جججَدمقوا فَججج َ  بَجججَأ ق َ  بصججج ص  َسجججمص قتقمق   َ بَجججکَ  َ نصَ ا َعَلیقججج ص، تَجقق
رقعقججوا فَجج َ  بصَهجج   َ َأنجقججتقمق  بصججَأ ق َ  ٍق نقجج ق( فصججَرا  ا َت : بَجج لَ  مص
جدَ  ، اهللَ  َفَحمص .( ثقجم   عقَمجرق ََ  هرگاه»  «١٧» :انقَصجَر

 هسیت   وبا  سرزمکنی در كه شنکديد
در سرزمکنی كه  و هرگاه نرويد. آنجا به

واقیع شید  بخیاطر     شما هستکد، وبا 
 خیارک  آنجیا  وبیا ( از  ترس و فرار از)

 برايم گفت: يحکى به كدام): بن مالک
 مرض( طیاعون.  به): گفتم. مرض( مرد 
 :ه انید اهلل فرمیود  رسیول : انس گفیت 

 هییر » «٧١» (:.مسججلم الطجج عون  ججه  و لكججل)
 طیاعون  بکمیاری  اثیر  در كه مسلمانی
 .است شهکد  بمکرد

وسایله بارای   دعاء و نیایش بهترین  -23

 وقایه و نجات از آفات و امراض است.

 و طلیب اسیتعانت از   نکايش، و دعا 
او حیق  موجیب كسیب رویای    ، أاهلل

ا آرامیش  تعالی گرديیده، روا و روان ر 
می بخشید، تعیادل و تیوازن را مکیان     

صحت روانیی، برقیرار   و جسمی صحت 
می نمايد، و مهمتیر از همیه، سکسیتم    
خود كار إيمنی بدن در مقابیل آفیات و   

 نکرو می بخشد.  امراض
 :قیرآن عظییکم الشییان مییی فرمايیید 

ىت    متخت  جت  حت  مب  ىب  يبچ

 ٧1 الرعججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججد: چجث  مث  ىث يت

هايشان قلب  آنانکهه ايمان آورده اند و
آرامش حاصل  نان وکاطم أبه ذكر اهلل

 أيیاد اهلل بیه  آگاه باشکد كه . كند می
 .دلها آرام می گکرد

 ٺ ٺ ڀچ می فرمايید: و 

 پروردگارتیییان و 6٣غجج فر:  چ...ٿٺ ٺ
 اجابیت  را شیما  تیا  بخوانکد مرا :فرمود
 كنم.

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  چ و می فرمايید: 

    ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ  ٹ

 چ  ...ڄڦ   ڦ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  
 هنگامى كن( ياد را) ايوب و  11 – 1٠األنلیج ء: 
 مین  بیه  كیه  داد ندا را پروردگارش كه

 مهربیانترين  تیو،  و است رسکده آسکب
 را دعییا  او مهربانییان هسییتی.  پییس

 را او بیر  وارده آسیکب  و نموديم اجابت
 «كرديم برطرف
قبیل از   أپناه خواستن به اهلل -22

و مرگبیا، يگانیه   ابتال  به  امراض ساری 
 راه نجات است:  

زيرا اكثر  همین قرنطینه خانگی است،( 11کووید 
مردم نه خود، آگاهی داردند و نیه توصیکه   
ی های وزارت صیحت عامیه را، رعايیت می    

كنند، و نه ممنوعکیت هیا و تهديید هیای     
امنکتی را در نظر می گکرند. به همکن علیت  
وزير محترم وزارت صیحت عامیه در پکیام    
تلويزيونی اش به مردم، با عذر و نکاز گفت: 
لطفاً از خانه های خیود بکیرون نرويید  تیا     
درامان باشکد. طبق اظهیارات وی بتیاريخ   

اگیر   از طريق تلويزيون طلیوع،  23/4/1919
كمک های مالی و تخنکهیی بیه زود تیرين    
فرصت، بدسترس وزارت صحت عامه  قیرار  
می گرفت، به قلت افزار هیای آزمايشیی و   

 چنکن ووعکتی دچار نمی بوديم.
پاداش كسیانی كیه هنگیام شیکوع      -11

طاعونی( باكمال شیهکبايی   امراض كشنده)
میی   خیويش  (خانیه در شیهر)يا  اعتقاد،  و

راثیر آن هیالک میی    نشکنند و يا اينهیه د 
 شوند، همانا، نکل به درجه شهادت است:

صججلی اهلل  ) ضججی اهلل عنهجج ( ا ج الن لججی )عججن ع یشجج 
لی اهلل علیج  صج )ی   سل م( :ب ل : سأل   سول اهللعل

َ يق ق الل ج   عن الط  عون، فأ لرنی: ) ( سلم أن   عذا  یَجلجق
ججت جج لت َعلَججت مججنق َیَشجج ء،  أن  اهلل ع لجج   مجج   للقمق منصین،  حق ؤق

ججنق  كقججثق فجج  بلَججدصهص  فَجلَججیقَ  مص أحججد یَجَقججکق فجج  الط جج عقون فَجَیمق
تَججَ  الل جج ق لَجج ق  ججیلق ق نصال  َمجج  ََ ججل   یَج قلَججمق َأن جج ق الَ یقصص َتسص َصج بصرا  مقحق

رص الش هصیدص.(: يقلق َأعق  «٧٣» نصال  ََ َن َل ق مص

می گويد: از  همسر پکامبر لعايشه
عون پرسکدم: ايشیان  رسول اهلل در باره طا

همانا طاعون، عذابی اسیت كیه   » فرمودند: 
خداوند بر هركس كه بخواهد، می فرستد. و 

آنرا برای میومنکن، رحمیت    أهر آئکنه اهلل
گردانکده است. جز اين نکست، هركسی كه 
در برابر طاعون، قرارگکرد  در شهر خويش، 
با شهکبايی و با نکت ثواب بماند، در حیالی  

دارد، قطعاً، هکچ چکزی بیه جیز   كه اعتقاد 
آنچه را، خداوند برايش نوشته، نمی توانید  
 أبه وی) ورری برساند( مگیر اينهیه اهلل  
 «.برايش پاداش شهکد را، عنايت می فرمايد

حفصۀ بنت سکرين گفته است كه أنس و 

گويید:   میی  عباس ابن «نشويد
 حمد و سیتايش  حضرت عمر

 سیپس  آورد، بجیا  را أخداوند
 «برگشت و دنبال كارش رفت

رعایت قرنطیناه خاانگی:    -18

گریز از افاراد مشاکوک و مباتالء و    

، بهتارین و  ینه خاانگی قرنطرعایت 

آسانترین شیوه وقایه و پیشاگیری از  

  .ابتالء به امراض ساری و کشنده است

در وضااعیت فعلاای کشااورما،   

 )غانستان قویترین نیروی مبارزه باا اف
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 كیه  اسیت  شیده  روايیت  انس از 
 :فرمودند یم(  دعا در ) اكرمپکامبر

ججنَ  بصججكَ  َأعقججوق ق  نصنَجج ق  الل هقججم  ) ، مص ، القلَجججَرصص  َ القجقنقججونص
، ججَذالص ججَق لص  َسججَ ءص مججن   َ   القجق  بییار»  «٧٧» :(.اأَلسق
 و جذام و ديوانگی و برص از من! خدايا
 «برم می پناه تو به د،ب های بکماری

كسی كه هنگام صیبح و شیام ايین    
دعا  را سه بار بخوانید، از زيیان همیه    
چکییز، و از هرنییوع امییراض و آفییات،  

 درامان می باشد:
روايت  از حضرت عثمان بن عفان

َمج   ) فرمودنید:  شده است كه پکامبر
َل   ججَل یَجججوق  َ ججنق َعلقججَد یَجققججولق فجج  َصججَل  ص ججَل  مص  َ َمَسجج ءص

لَ  مص :  َ لَیجق مص ص  َمکَ  َیضقرُّ  ال ال ذصي الل  ص  بصسق ءٌ  اسق  فصج  َ  ق
ججججَم ءص  فصجججج  َ ال األ ق ص  ججججوَ  الس  ججججمصیکق  َ هق القَ لصججججیمق،  الس 

ََ َمجر اَت، نصال  لَجمق َیضقججر هق َ ج ءٌ  هییر  «٧٠» :.( ثج 
ای كه هر روز در صبح، و هر شیب   بنده

به نام خداوند يگانیه   در غروب، بگويد:
چکیز    اسم و بركت نام او هکچ ای كه با 

نه در آسمان و نه در زمیکن خسیارت   
 -اگرآنرا بکند و او شنوا و داناست. نمی

قطعاً، هکچ چکیزی بیه او    سه بار بگوید،
 ورر نمی رساند.

 َمجنق » و در روايت ديگری آمده است: 
لق ق  َلمق  ث ث    بَ َله  َأوق  تقصص  اين هركس «:.َبَ ءَ  فقجق
 و بیال  هیکچ  گويید، ب بیار  سه را جمله

 .نمی رسد او به مصکبت ناگهانی
صدقه كردن بطیور پنهیانی و    -23

موجییب  أبخییاطر كسییب روییای اهلل
شفای مريضان و مانع ابتال  به امراض و 

 آفات می گردد:
روايت است  از عبداهلل بن مسعود

  اَ  ا)  كه گفت: رسیول اهلل فرمودنید:  
 نابکمیار  صدقه با»  (:بص لصجدب تص  َمرضج وقمق 
از انییس بیین و « كنکیید درمییان تییانرا
روايت است كه گفت: رسیول   مالک

 الجل ءَ  فجِصن    ب لصجدب بج وصر ا ) اهلل می فرمايد:
 دادن صییییدقه در»  «٧1» (:.الیَتٍط  هجججج 

ءلججججججی اسجججججج  وجججججج     آن، میجججججج نص حصججججججل          
 جده  تفج  ت ب یجل بیمج  ع آبلج  )چی جك  سجر ك( 

 اس ، 
 وتججججو  محمججججد علججججی اللجججج  ، ال ججججد ع بججججین  -١1

 -١٣٣، ص١الطجججججججج    حجججججججججدیث المصجججججججججطفی،  
١٣٢ . 

  وتجج    صججحیح اللٍجج  ع، وتجج   الم جج اع -١٧
ر فجججججججج  الطجججججججج عون، ج الطجججججججج ، ، ٢بجججججججج   مجججججججج  یقججججججججَذ

 (  ٢٠٧1-6٢٩٧، بشم  ه )٧١6٠ص
( ٧٧١٧صجحیح مسجلم، بجربم ) ام ل مسلم،      

 .)١1٧١11-/ ١علد سول ). اللؤلؤ   المرع ن 
صججحیح اللٍجج  ع، بجج   اعججر امجج ل بٍجج  ع،  -٧٣

 .٠٧1٩-٢1٣٧الص بر فی الط عون، بربم 
صجججججحیح اللٍججججج  ع، بججججج   مججججج  یجججججذور فجججججی  -٧١

. صججججججحیح مسججججججلم، بجججججج   ٧6٩٢الطجججججج عون، بججججججربم 
 ١٧١6الشهداء، بربم 

)  ( فجججججججی سجججججججنن ، بجججججججربم   ا     اه ابجججججججو  -٧٧
١٢٢1. 

 ب ل:حججججججدیث   اه أبججججججو  ا  ،  الَترمججججججذي  -٧٠
نگ ه: ام ل ابو  وری  یحیجی بجن  جَر  حسن صحیح.

نو ع،  یج   الصج لحین،  انلجو  اا سج ی  وت بٍج ن  
 ،٧عقیده، ج

 توانید  نمیی  بیال  كه زيرا كنکد  پکشدستی
يعنیی: در برابیر آفیات    « كنید  عبور ازآن

 .  ديوار حفاظتی می ايستد همانند
روابت است كیه   هلل بن جعفراز عبد او 

 فج  دب الص ج )گفت: رسول اهلل میی فرمايید:   
 به دادن صدقه «٧٢» (:. الر   غض  تطف ء السرَ 
 یم فرو را پروردگار خشم آتش نهانی طور
 .نشاند

 لقجج  مججن  المسججلمین  ججر م  ال لهججم ن فججک عن جج   عججن
فجججی فجججی  حمججج ن،  ا حجججم علینججج  یججج   األ بئججج   األمجججرا ،

رالر حم   ال فججججران. لججججک الحمججججد  ججججه ، مضجججج ن ججججهر 
ججج ججج ل علجججی سجججیدن   الش  کر یججج  من ججج ن.  الصججج و   االس 

فیج   جف ء    م جزو القجرآن، أ سلت  ب لهدع  محمد، 
 ألهل اایم ن.  حم 

 منابع و مآخذ:
اسججججت    وتجججججر محمججججد  اتججججج  ن بلسجججج  مترعمججججج ن  -١٠

محمجججججججد آاا   ججججججج ف   علدالل سجججججججم عیسجججججججت اا ه،  ایجججججججره 
    الم  َ  اعج ا علم 

پرتججو بججرآن   سججن  ) ججگفتیه ي  دا نججد    بججدن       
  ٧٢٩ -٧٢1انس ن( )ص: 

بجججججججججججججججججججججججججججججججج  سجججججججججججججججججججججججججججججججج ی  الکتر نیکججججججججججججججججججججججججججججججججی  -١1
https://roozno.com/fa/news/1١6٧٠

 مراع    و . ٢
تفصیل:سید احمجد ا جرفی، عسجت  ه یی     یجن  -١٢

، ١،  ١٠1٧کی اف ججج ن،  ن سجججی تطلیقجججی، مطل ججج  مسجججل
 .٠٢٧ص 

 ٢٠1٣-١٩1١  ایجج  امجج ل بٍجج  ع، بشججم  ه  -١6
  ٧٩٧٣ ام ل احمد، بشم  ه :

ریجج ي  ااع )  -١٩  ٧٠٧-161ابججوبكر محمججد بججن َا
 ( اا  ججهر ) ع( یکججی اا اءلجج ع ملتکججر اسجج ل   مؤلجج 

 بدیمیترین وت  

ایججججججججججججن حججججججججججججدیث  ا بیهقججججججججججججی     -٧1
     بججج    جججج    6٩٧٣سنن ،بشجججم  ه 

. حججدیث مقلججل  ا ٠٠٢٠االیمجج ن، بشججم  ه 
 نیز بشم  ه
 ،   ای  نمو ه اس .   6٠1٢        

م      ایجججججججججججججججججججججججججججججج  حجججججججججججججججججججججججججججججج و -٧٢
 .61١1بشم  ه  61١1مستد ک،

 

اشخاصی و جود دارند : می گوید دکتور محمد علی البار، طبیب معاصرعرب

که مکروب در بدن شان وجود دارد، امّا بدون اینکاه از آن آگااهی داشاته    

لذا اگر یک نفر از منطقه وبااء زده،  . باشند؛ آنرا به دیگران منتقل می سازند

باء را به هزارها، بلکه به میلیونها انسان دیگر انتقاال  بیرون شود، می تواند و

مبنی بار ممنوعیات خارو      اینجاست که عمق احادیث رسول اکرم. دهد

قاانونی   باشندگان سرزمین وباء زده، آشکار می شود و به عنوان یک مااده 

 «.مترقی و یک معجزه علمی جاویدان محرز می گردد

https://roozno.com/fa/news/416235
https://roozno.com/fa/news/416235
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   ائ. ت  ا ي    څ  ه مهک

غ ل ا ا   ي ت ل  ور م  سايو آد ل       م 

ومرججج   م هجججدخ  ججج  لججج يف س  اکججج  س ز واججج   ججج   هججج 

هدخ مض کف و و وري مو ه د   موري؛  ج  س  م   

 هللا تع ر  و  ي:

ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺچ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

 6٠األنف ل:  چڄ   ڄ   ڄ  ڦڦ  ڦ

   ښججججججک س سوی  جججججج  ز واجججججج   جججججج   

 مو جججې ف لججج  سي س هځکجججي ټ ضججج   ججج نيي رهججج ل 

مو سوضججکغ ضګجج ر  ومی س سوی  جج  ز واجج   ججي سي 

   ښجججججک اججججج   ججججج   مو ججججج  یف  ججججج  هللا يججججج   ججججج  

هجججججدخ    ښجججججک  مو جججججې ؛ بججججج   جججججک  سی زو و  

    ک  ی سی.

 مهغ  څ  سي چي ا  ساجوا سه ج ا سعج   سم

  ل واکي و ال  ع     سي.

آ۲

م هج  سی چجي  ج  ي يج   جج  س وج آد هج   ج  س

 ؛ هللا تعج ر  و  جي:ض  ج    جا زس  مو ښ ال   و 

 1المزمل:  چٿ  ٿ    ٿچ

 و آد    ښ    و  ول وض ض . 

لجججه تجج  هلججان د  جج   واججج   س ستجج  آهججک  جج  ت

و ججج   کججج  لججج ي چجججي س وججج آد لججج     ججج  ي  جججج  

 ن    ګ  مسم لجوي. ستج  آهجک لج  څج  هج  سم 

 ل  ج  ججججججججججججججج ي کججججججججججججججج  اججججججججججججججج  ثججججججججججججججج ت  ي چجججججججججججججججي ټججججججججججججججج  

وکجججججج  س وجججججج آد  څجججججج ک زس  لججججججوي؛   م جججججج   

لجججججج    س  جججججج  ض  جججججج ا  ضوجججججج    م جججججج      زس  

 ثججج ت  ي  ججج  سوهججج    کججج  لججج ل  ججج ي اججج  سيف 

چججججي وجججج آد  جججج  م جججج ي ع بججججي  لجججج   جججج  وض  جججج   

ہ  ھ  ھ  ھ   چ  ججججاي؛ وکججججج  هللا و  جججججي:

 ٧یوس :  چھ  ے

غ ع بجججي بججج   جججک  هججج  سمر  وججج  ل ججج ب 

    وئ.ي و   عق   د ا زل لوی   څ       و آ

ي يجج  سض جج  س وجج آد لجج     قجج ر مو  جج  و ماجج 

چججججججججججي  جججججججججج   س م لجججججججججج ا ا  هلججججججججججؤوض   ا  ت جججججججججج ا ږي 

  م ا اکي  ول     ب   ي سي:

آ۱

س وججج آد ضججج هوی  ججج   ججج  هغججج  مهنججج د س ضججج سل 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ سي؛

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

 ١٠6النس ء:  چژڎ  ڈ  ڈ  ژ

 ف ججج  هللائ م  هؤهدجج ا ! مهنجج د  مو   

  يجغنکجه      وج   چي  ب  ېغنکه مو    هغ  ل 

  اج زل يج يهخکج يا زل لوی مو    هغ  ل  ب چج

 .لوی سی

 جججج  وججججج آد مهنججججج د س ضججججج سل س وججججج آد س  ق وججججج  

ت لجججججججه سی. س س     ججججججج  اججججججج   ز نجججججججک م لججججججج   

هججججججج څ ګ ججججججج  اججججججج  ضججججججج ي. اججججججج  س وججججججج آد س  ق ا جججججججک 

 ېژاجججججججج  ي ضوجججججججج     جججججججج ي ه ججججججججي س م لجججججججج د تجججججججججه 

هلجججججججججؤوض ک سی. هللا تعججججججججج ر  س وججججججججج آد لججججججججج    س 

اججججج  ي ضوججججج     اججججک  کججججج  ل ضججججج   ججججج   ق ا ججججک  ېژ 

 کجججج ري مو س ت اججججک ل واکجججج   جججج  م   يجججج  و  ججججي: 

 چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ
آهج  سوی  ج  وج آد  جي  کج  اج    ٧1محمجد: 

 ل ي مو ل  ي     ز وا  و ا ا  سيه 

ائ   ې   ى  ى   ېۉ  ۉ  ې  ېچ

ۈئ      ۆئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  وئائ  ەئ  ەئ

 16سلأ:  چیۈئېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

س نجج    کججهي اکجج رک  ِ جج و وومنجج  : ز  

س  جج  لجج رف هغجج  سم چججي س هللا ضوجج    سو  سو  مو نجج  نجج  

وس ېجججججيئف ت ججججج   کججججج  ولجججججوئف     ججججج   ججججج  هاګججججج ي لججججج ر 

ضې ا ججججججج ب   ججججججج  ف سپ تججججججج  څججججججج  اججججججج  سی    ججججججج  س  کجججججججه 

  م ا    هخ . س ل واکي         س  لک عذمب س

س وججج آد  جججن  و ښججج وا  ها ججج   ېژاججج وی  ججج  چجججي 

سهکجججي ټججج ضيي  ججج  م   څججج  هعا هججج   وضججج و چجججي وججج آد 

هلبجججججک تغ جججججهم   ک.جججججا   مو ججججج  . هغججججج  هججججج   سمسجججججاي 

 م اجج   جج  هخجج  س عق جج    جج   سټ ضدج  و  چججي س وجج آد 

  جججججج و بجججججج   وضججججججج  ه جججججج   دف  جججججج  ټججججججج ضد و  واجججججج   جججججججي 

  ججججج ه دف   هاججججج ک مض ججججج مئ ي     جججججک و  جججججج ي مو 

مووسواجج  يجج  هجج      واجج جج  هغجج ه   بجج    نجج  و  چججي 

؛ ضججج سیف ضججج ژي يججج   واججج ا ښجججل ر   ز    ججج ی اججج  س

 -88 ف  ججج  ل مضدرججج :9-8 ججج  ل مض کججج   : ضکججج   ججج  

س س و  جججججج    ججججججي چججججججي سم  کججججججه  هجججججج س   جججججج   س .  89

 ا اججج   ججج   ججج    جججي هنغججج    هاججج  ټ ضدججج ف وججج آد هججج   

ه ښجججج    ف س سهجججج  مو سا جججج   جججج   جججج  وا   ججججي مول انکججججه 

   لو.    س  م    ضد  مو او  مل هخکو  مهک  ټ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ :وججججج آد لججججج    وميجججججي

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ     ڃڄ  ڃ

ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ک  ک  ک    ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

 ١٣٠آل عمران:  چک  گ  گ  گ

مو ئ ټججج ل س هللا  ججج   سجججاد هدګججج ري وضګججج  

  جج  س هللا هغجج   عنججک  م هجج   رججي  رججي لېججيئ مو  جج   

چي     وا   ي     سښجند د وم جک  ج  ئ ه س لو

س س   جج  هللا     جج   جج  ز واجج   ججي مض ججک ومچجج ی مو 

و وڼججججج    م جججججک مو   ججججج    عنجججججک  ججججج    ججججج   واججججج   جججججي

   جج  س مو  س هجج   لدجج ي  جج  تجج    وم ججک اجج  س هکججج  

يجج  و ت  و ججکف هنجج م مز هللا    جج   جج   وجج  آه  اجج  

ڇ    ڇ      ڇ      ڇچ  چ  چچ

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

  1٧النس ء:  چڈ

  اج  آهج  سوی  ج  وج آد  جي  کج 

لجج يه لجج  س هللا    جج  س تجج  چجج  س  جج م 

ومیف هجججج و هجججج و تجججج  سوی   جججج  م جججج  و 

 ر د و   غ    ل.ا     ملوی ومی.

س  وج   ق ا جک  ېژاجج  ي وج آد لج    

م   م لججججججج ا ا   ججججججج  س تججججججج  س  نګجججججججوي   ججججججج 

ف تاکجي م لج ا ا   ج  س ه  ا  ل ي  که  

  ک  مو عق     وض  تاد  و ل ي وميجي:
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ستجج  آهججک سم  کججه  ثجج ت  ي چججي وجج آد ت هجج  ضججي 

  ضي  سمساي وض      جاي چجي  ج  ع بجي  لج   جي 

ي   ن  هعيج  ضج  لج ر تغ جه    ج  مسم  جاي. اج   

هغججججججججج  موجججججججججج خي م ججججججججج      زس  لجججججججججج ل  واجججججججججج  

هججججج   و دججججج  و   ججججج ا   ججججج   هقکججججج س اججججج  سيف تاکجججججي

 م هج  « موج خي  کا ج  » نې  ا  ث ت ج     واج  

 هججججججج څ الججججججج  ملسو هيلع هللا ىلصنکجججججججهچجججججججي س  ېغ هججججججدخ  ججججججج  لجججججججوي 

   ل جج ل واججضکجج  بجج  و هجج  ت ه؛ ثبجج   اجج  ضجج ي 

مو  مو س ت  چ جججج ا   جججج   ول  جججج  تجججج ه وس ا جججج ل 

سمسججججججاي اجججججج  چي  جججججج  هجججججج څ  جججججج     ججججججي س وجججججج آد 

 ججج  س  س ق وججج  ت  ججج  اججج   جججاي لېججج ویف تاکجججي 

م   ه  هلان د  ج   وج  و ج  هلجؤوض ک ضج ي 

چججي وجج آد  جج  وضجج ري. س س جج  ي ه ججي و و جج   

کجججج   اجججج  سیف تاکججججي س لجججج  لن و   جججج  وضجججج يف ګد ه

 » و  جججججي: ملسو هيلع هللا ىلصتکجججججه  م ججججج  هلججججج ر  سی؛  ېغنکجججججه
القَم هصرق بص لقققرقآنص َمَک الس َفَروص القكصَرالص القلَججَر َوص، َ ال جذصي 

، لَج ق  یَجَتتَج قتَجکق فصیج ص،  َ  یَجققَرأق القققرقآَن  َ  هقجَو َعَلیقج ص َ ج الل
َرانص   [٩٧1صحیح مسلم حدیث نملر: ] «.َأعق

س « ښجج  ض  جج  اک  » ه  س وجج آد هجج  

.  جججججج  اېکججججج  ع  ندجججججج  ه ئکجججججج   ججججج   هاګجججججج ی سی

ضججج ي چججي وججج آد ضججج ريف  هغجج  څججج ک ت جج  سو  م ججج  

  ک.اي م وزي مو  لک و     ن هېيي. 

ستججج   ججج هث  ججج  و س هججج ه  وججج آد ض  ججج  اکي  

س  ججج   ججج  اججج  و ضججج    ښججج ور  س .  ججج  هغججج  څججج ک 

ي  هج  س تکجه  م ج  هلج ر  تا ج  چجي س  ج  ا و 

مو  وجججج  وس  جججج  س جججج      ګجججج  س   جججج   ز جججج   ت سججججاي

وججج آد زس  ل ضججج  ضوججج     ججج   ججج   مچججج ي؛ وکججج  س هللا 

ل ججججججججج ب  ججججججججج  ض  ججججججججج   مو عن جججججججججي لججججججججج ل س هجججججججججؤه  

: هللا تعججج ر  و  جججي وکججج  ؛ ججج ک مو هلجججؤوض ک سی

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ

ڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ    چچ  چ  چ

 ١٧١اللقرو:  چڍ

هغ   اک چي ل ج ب هجي و  لجوی  ج   

 يجججج ل  ججججي چججججي ض  جججج   مو   سعجججج م ي سمسججججا   جججج 

لججججج يف هغججججج ی مهنججججج د و ل اججججج ي  مو ي مو څججججج ک 

ماکجج   و الج  لجج ي اج  هغجج   اجک ز جج ان  مو  چجي

    وما  د سي.

سض   هللا تع ر  هغج  مهج  ل ج ب  ج  ه ي چجي  

س  جججججج  م  مو ماج جججججج  س  جججججج  ض  جججججج ا  مو عن ججججججي 

ل ضجج   جج  ام ججج   ججي  جج  وجج آد مهنجج د  مو ي. اجج  

ي چجي س هللا ل جج ب س  بججي سم  کجه  و الجج   موز 

س ل هومري      ض     مو عن ي ل ل س هؤه  

س  جججججججج و  الجججججججج   جججججججج   « ه اجججججججج د » جججججججج ک سی. 

 جج ی  ججج  ی سی. س ض  ججج ا   ججج   س   سعججج م ا 

ٻ  چ هعي  ه  ض ي؛ ضک  سم چي هللا تعج ر  و  جي:

 ٧الشم :  چٻ  پ
ولججج   ججج   جججو ههد چجججي  اججج   ججج  وججج  ځ جججا   

 لېيي.

آ۳

وجججج آد س  اکججججج  س   هججججج وي ضوججججج     مت ججججج  سیف س س  

ضوجج     مت جج  چججي  اججک و ا اجج   جج   جج   لججوي. س  جج  ي 

 ججججج  ه  ججججج    اجججججک س   ججججج  و الججججج   ڼججججج   ججججج   م ول سجججججاي. 

  هدججج  مو ښججج   ګججج    و الججج  زس  لجججويف س هغججج   ججج  

ت ساجج  ورېژ ججيف  و ججي وااجج  و ل اجج ي  ضجج  ڼجج   ججي  جج  

 ل  لججججوي ؛ س  ججج  لجججوي مو  جججج   وججج   واجججج   جججي يجججج   ججج

س  ضوجج    س وجج  هد  ض  جج  اک     جج  څجج  آه  اجج   جج  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ م م ور: 

 ٧٧ص:  چڃ   ڃ   چ

سم وج آد سمسجاي ت لېجي  ج ی ل ج ب سی چجي  

ه  ا زل لویف س س  ضو    چي  اک ي     آه  اج   جي 

 کجججججججججج  ولججججججججججوي مو س  جججججججججج    عقا اجججججججججج    واجججججججججج مد  دجججججججججج  

 مواک رک و ال  وم  ي.

ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں     ڳ  ڳ چ

 ٩٠الفرب ن:  چں  ڻ  ڻ

ر س هللا ښج  تدج ګ د غ هغج   اجک سي چججي  

يف   ڼججج  مو  جججا اججج  س هللا  ججج  آه  اججج  اکججج رک و  ججج  و 

  ما   ا  و ل ا ي ض ېيي.

اېجججک تدجججج ګ د  ججج  آه  اجججج  آن  اجججج  وميجججي: س هللا تعجججج ري  تججج س

 جج   يجج     و ا اجج    ڼجج  مو  ماجج   اجج  مچجج يف تاکججي  جج  آن  اجج

ٹ  چضکجججججججججججججج  سم آهججججججججججججججک چججججججججججججججي وميججججججججججججججي:  ؛هنجججججججججججججج د ز جججججججججججججج  ېيي م

ڦ  ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

 ٧األنف ل: چڃڦ  ڄ   ڄ ڄ  ڄ ڃ  
 و هغج  للج د سي چجي  اج  هللا هؤهدج د  ج 

وض زېججيي مو چجججي  اجج  س هللا آه  اجج   ججج   يجج ي ز واججج   ججاهجج س 

ز ج  ېيي مو  ج   وج   ب و ا اج   يج ض     لېجيي مهنج د 

  و  ي. 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ   ٹ     چ

  11النحل:  چڤ  ڦ

مو  جج   جج  هججي سم  ېغجج ر اجج زل لججو س س  ضوجج     

چجججي  اکجججج   ججج  هغجججج  څجججج  ت ججج د لججججو  چجججي سوی  جججج  اجججج زل 

 . ی مو ګ ا ي سوی ه   ک  ولوي  

لجججججججججج    س زسلججججججججججوي سو  و ي هجججججججججج سي  سض ججججججججج  س وجججججججججج آد

ستججج    كججج .: هججج  س  ېغنکجججه ت ججج دف تججج  س مه  ججج ا   ججج ي 

 . ججججي س  کججج    ضججج  هججج  ټجججج ل   س آهجججک  ججج  وججج آد لججج    

هغجججج   جججج  هغجججج  وجججج ه ا   ججججي چججججي س زهجججج    مو  جججج ني س 

تغ جججججججه  ججججججج   تغ جججججججه  ججججججج  ي. لججججججج ر تغ جججججججه اججججججج   ججججججج  واکي 

الجج  ث تجججک  ملسو هيلع هللا ىلصو ه اجج  چججي  ججج  هق يججي  ول س  ېغنکجججه

سيف  ججججج  هغجججججج   ججججججي تجججججج  هلججججججان د تجججججج ض د مو تغ ججججججه اجججججج  

 مورجججججججي. سم  اګججججججج  ستججججججج  آهجججججججک س وججججججج آد  ججججججج  م   س 

 ه  څ ګد وي. مو مه   ا  سا ي ملسو هيلع هللا ىلص  ېغنکه 

س وججججججج آد لججججججج    مو اججججججج  و مضهجججججججي ل ججججججج ت ا  هججججججج  ګجججججججډ 

هجج و سم هجج  سی چججي  جج  م لجج  ي ټجج ضيي  ججي عجج ل 

مو ماکجججج و  جججج ل   ججججاي مو هجججج  چجججج   جججج   وجججج   جججج  

ٱ  ٻ  چ و لججججججججج ل  جججججججججاي؛ هللا تعججججججججج ر  و  جججججججججي:

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      

 ٧٢الحدید:  چڀپ  ڀ  ڀ پ 

  
 
 وجج   ېغنکججهمد س  وښجج ا   هجج  هق دجج 

يرججي مو ل جج ب مو س ماکجج و  جج مزو سوئاجج   جج   ضې

هي و     ا زل لوی س س  ضوج    چجي  اجګ  ج  

 ع ل مو ماک و عن  ولوي. 

سم ه اجججب ضجججج ي . ولجججر ت  جججي  ججج  و جججج  لېجججيي 

س هللا  .ي ججاچججي س هجج  چجج  ت  جج  هغجج   جج  و لججو  

 . هججج  هخاججج ر ي جججا وججج اګوی   ججج  هججج مزي هللا  ججج 

لجج  اجج  وي لجج  ښججی ف  و  ججېييف جج   وجج   جج  

 جججج    مو  کف لجججج  هجججج   لجججج   ع ججججک وي لجججج   ک هجججج

ويف لجججججج  مووسف لججججججج  ه ججججججج  وي لجججججج  ل ججججججج ف  ججججججج  

ججججل   صي َحجججج      ګجججج  م جججج ر وميججججي:  ضدججججډ فَججججَأعقمص َق
 [١٧61:   ]صحیح اللٍ  ي .َحق  ق 

    څولد    ي     و لو .  ه  س  

ست  ه و      ې لف عن  ت م ي.  ج  س  

 م    م ا اک  عد مد س ت   و  سی.

آ۴

  ا    لججججج د س هلجججججؤوضموججججج آد  ججججج  و ماججججج ي س 

 جججج  چججججي  جججج   وجججج  وجججج د مو  یسم هجججج  سهجججج  الجججج  

 و ججي وضکجج  واجج ي ټجج ضيي  ججي يجج  عن ججي لججوي. س 

وجججج د  جججج  م   س م لجججج د هلججججؤوض ک  جججج   جججج  هججججج  

څجج  س هخجج  څ ګدجج    کججه  س ؛ هللا تعجج ر  و  ججي 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  چ سي:

  ڻ    ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 ٠ –٧الص :  چھ
م  هؤهدججج ا ! ورجججي هغججج  څججج   

ومه  جججک چجججي اججج  يججج  عن جججي لججج ئ. س هللا 

 جج   کجج   ججي سم  کججه    جج   ا   ښجج  س  

چجججججي سمسجججججاي څججججج  وومه  جججججک چجججججي اججججج  يججججج  

 عن ي ل ئ.

س ښج   ض  عنج     ج سض   ي  و  ي چي 

هللا  جججججججججج    جججججججججج   لجججججججججج لف  معنجججججججججج ض  سعجججججججججج  

 ا   ښ   که  س .

   هججج  س  اکجج   جج  هججدخ س   ېکججوو  جج  م

    و  ي:  ملسو هيلع هللا ىلص هللا تع ر   ېغنکه

ې  ې  ى     ى  ائ  چ

ۆئ    ۇئوئ  ۇئ  وئ  ائ   ەئ   ەئ
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 ١٣٢النس ء:  چۆئ  ۈئ  ۈئ

  
 
هجج   جج   ښججم   سم ل جج ب س اجج زل  هق دجج 

لجججوی س س  ضوججج    چجججي س  اکججج   ججج هدخ  ججج  هغججج  

وري مو س څججججججججج    ېکججججججججججو  ولججججججججججو  چججججججججججي هللا س ښجججججججججج  

 ه  ل  . م  ئد ا     س  ګ  ي سع  

آ۵

 جئ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب چ

 61النحل:چجتحتختمتيبمبىب

مو  جج   جج  هجج  سم ل جج ب س س   ضوجج    اجج زل  

لججوی چججي  اکجج   جج  هغجج  څجج  ت جج د لججو  چججي سوی 

 ججج  هغجججج   جججي م جججج  و لجججوی مو ضوجججج    س هجججج مهک مو 

   نک وسمساي و ر    چي ت و  ل ي.

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ

ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 ١نبراهیم:  چڦ  ڄ
   ج   غ سمساي ل  ب سی چجي هج سم و آدر 

س س  ضو    ا زل لوی چي  اک س سوی س څولد 

 ججج  م ججج ز  س   ججج  و الججج   ڼججج   ججج ف س هغججج  عججج  ن  

 . م ول سا سن      ومهللاغ  ر ي     ن  

هجججججججج ف وجججججججج آد س  وه ماجججججججج و  اکجججججججج  ضوجججججججج    سی. 

    اک س     و ال   ڼ      مت ساي.

ەئ  وئ  وئ    ائ   ەئ  ى  ائى چ

 ٢٧نبراهیم:  چۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

 ؛سم وجج آد  اکجج   جج  سنجج    جج ل سي 

ي چججججي هللا نجججج مز   س  ججججا  څجججج  سوی  جججج  س   جججج   

  څججج  س  ججج    عقا اججج   عبججج س   قججج م  سی مو

   وا مد اک رک وب ل مو    ن س   وض ي.

سض ج  س هللا س ل ج ب هج   ج ک  اکج   ج  سهج  

ي. س وضججججججججل س مو  اججججججججک  جججججججج    هجججججججج ل س  جججججججج ل 

  هجججججج وی ه اجججججججب سم سی چجججججججي س وججججججج آد هقکججججججج  

هغججججج ی  ججججج   ججججج   جججججن    ګججججج  ت ججججج د  جججججاي چجججججي اججججج  

م  مي       و اي مو ا      ر.    س  م   ه  

  ججججي:ضوجججج     جججج   ولججججوي؛ هللا  وجججج  س وجججج آد  جججج  هکاجججج  و 

ی       ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئچ

 ٩٣ - 6٧ی :  چی  ی   ی  جئ

سم ل ججج ب  ججج و ويوججج واک  اکججج رک مو  

 ضجججججج غجججججج  څجججججج ک ښججججججک    وجججججج آد سی س س  ضوجججججج    چججججججي ه

س  جج  ي و تجج  غ وي مو  رعذمتجج   کججه لججوي چججي  واجج پ

        ما    کا  ث ت    اي. 

   ججل ت  ج  س  چججي و دجج ستج  آه  اجج  س هغج   جج  ل

 و ضو        لوی سی.    هن        اک  س هو 

 ي هللا   ک و    و  ي چي و آد س  وا و ضو     مت   

 سی چي ه  سوی  وا ي وي مو ه  يج  ز واج   واج ي

 جج  هجج    ک ججاي وي. هجج  هاګجج ي ض ک ججي ول چججي څجج ک ټ

و جججج  ف ټ ل ججججاي و  س وجججج آد لجججج     جججج و  مو  جججج ی. 

س ل اجججج ي  جججج م ي و  جججج  وو جججج : ل هجججج  تنېجججج   وموعجججج  

 جججج ی څجججج ک هو  مت جججج  س ف  جججج   وا ماجججج   ججججي سي لجججج ر 

چي س و آد   و  مو و ه ټ ل جاي و  و  ج  و ج : هج ؛ 

 هو   ی سی.« ز    »زه اي ون ه

 ښجججم   چجججي زهججج اي س ټججج ضيي لو جججي س هن مسجججاي  کجججهو 

 خ   ل ي؛ وکج  سوی هغج  وج آد س وېج  مو تج  زاجګ 

 مو  وجج  ګ وججج ر  س  چجججي هللا  ججج ک يججج   ججج  هکاججج  و  جججي:

 ٧النمل:  چپ  ڀ      ڀچ

  و آد هؤهد ا     و ښ وا   مو زې ی سی. 

سض ججججججججج  هللا تعججججججججج ر   وججججججججج  ل ججججججججج ب س هججججججججج مهک مو زېججججججججج ی 

  چ د  تا   س ف       و  اکج  هنج م س زېج ي ل ج ب 

س و جج  مو تن اجج    جج  ل جج ب هع خججي لججوی سی مو هجج مهک 

  ه  ض  س  ل  ت  ا ف تاکي ض  ا  و و ه ا  ت م ي.

آ۷

اج  ل     ېغ ر س ټ ضج   اکج  ضوج    سیف لج   و آدس 

 وي ل  ښی  ؛ هللا تع ر  و  ي:

ىئ  ىئ  ی  ی    ىئۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئچ

 ٧٣األن  ل:  چی

رم   ېغنکجججججه  ! غ وومهججججج :  ججججج  وججججج آد څججججج   

الججج  تججج م رف سم وججج آد س اجججوا ټ ضججج   هججج سو ي اججج  س 

  رک سی. اک      وا ی اک

س وججججج آد الججججج  تججججج  ن  لېججججج ل هللا س ټ ضججججج  او  مضججججج  

ساجج   تا جج ف لجج   ک هججک ويف لجج   ع ججکف لجج  ا   دجج  

 وي ل  ښی د . 

سم  که        و  اکج   ج    ج و وج ه ا   جي ض ک ج  

عاج  س هجج  چجج  ف س  چجي عاجج   ج  اجج  مو ښجدي  جج   سی

عاججج  هججج مزي  ججج  اججج  سیف تاکجججي  ججج  سی. هججج ه ومهججج : 

  س زسلجوي لج ر سوئج  چجي هلؤوض ک ه  سی؛ س عاج

هجج س  ججج يف هغجج  ا   دججج  ؤو  ججج   جج   اججج  سي    ججج  س 

سمسججججججاي و هجججججج  چججججججي تېجججججج  سض جججججج  وضجججججج يف ضجججججج ک  س   جججججج  

ه وهجج و  کجج  ولججوئ چججي لجج ر عاجج  س ض هو  جج ب  جج  

اجججججججج   څجججججججج  سي آهجججججججج  سم هعق ضجججججججج  س  چججججججججي  ضجججججججج يه

    وي مو وج آد سي  ج   اج  ويه سم س چج  

س ضجججججج  ي  جججججج    جججججج ي سيه  جججججج   مو س   جججججج  

    م ک ر ټ    س چ     سیهو    ا

آ۸

 سم هج  سی  ق وج  الج  هج   ض س و آد ل    

چجججججججي وججججججج آد لججججججج    س م  سجججججججاي ل ججججججج ب مو س  ججججججج  

  ېژاججججج  ي ضوججججج    س هع ججججج    ججججج    ګججججج  وهدججججج   جججججاي؛

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ و  ي: تع ر  هللا وک 

 ١الفرب ن:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

سی چججي  جج  ت ل  اجج  و  هغجج  څجج ک  

ت ساجججج  تېاجججج اک  ل جججج ب  ضجججج  جججج   يجججج  وجججج  تدجججج   

اججججج زل لجججججو س س  ضوججججج    چجججججي  اکججججج   ججججج  س عجججججذمب 

  کهوواک   اي.

 وجججججج  ل ججججج ب س   وجججججج د  ججججج  ا هجججججج  هجججججج س سض ججججج  هللا 

سججا  لجوی.   وج د س  ج ر الج   ج   سیف  عيجي سم

ت ساججججججج  تېاججججججج ي. س  ججججججج   ضججججججج ل ججججججج ب سی چجججججججي  ججججججج  

 ېژاجججج ض  هع جججج  ي ل جججج ب سی؛ س هنجججج   و ي  جججج  

ېجججججججج می  ججججججججاي. س وجججججججج آد س ستجججججججج   جججججججج ک  ېژاجججججججج ل ل

ت ښجججججمد  سم س  چجججججي  ججججج  هججججج  ل ججججج ب ضججججج   مو  ججججج  هججججج  

سمسججججاي يجججج  وجججج ا د  جججج ل  وهدجججج   ججججاي مو  جججج  هکاجججج  

سعججججج   و اججججج   جججججاي چجججججي س وججججج آد الججججج  ه اجججججب اججججج  

 جج ه ل لېججيي؛ ظجج ه  يجج  هجج  څجج  وماججي مو تجج س  يجج  

ت  څ . سمساي سعج   س وج آد  ج  هکاج  تا ج  س ؛ 

 وکجججج  هججججج   ججججج   ججججج  هغججججج   ججججج     جججججي وججججج آد لججججج   

  و د ا   جاي    ېج وی. تج  سم چجي هللا تعج ر  س 

گ  گ  گ  ڳ    چ وجججج آد  ججججج  هکاججججج  و  جججججي:

ڳ  ڳ     ڱ     ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 ١٧٢ - ١٧٧الش راء:  چڻ  ۀ     ۀ

 ضجج سم وج آد بجج   جک  س  ب مضعجج و د  

ز    ض  ي ا زل   ی سی.  کهه  آه د      ج  

  جججججج   س  ضجججججج س س  ضوجججججج    اجججججج زل لججججججوی چججججججي  جججججج  

 جججججا ف  ججججج   ججججج    ت ججججج ا واک   کهوواکججججج  الججججج  

 ع بي  ل .

سض   هللا تع ر  س و آد  ل       ع بي هع خجي 

لججو  س  مو س هغجج  ل جج ب  لجج  څ ګدجج   مو  جج    

ا  وي چي ظج ه  يج  هج  څج  وميجي مو تج س  يج  تج  

څججججج  وم جججججي. وججججج آد  وججججج  س  ېغنکجججججه  ججججج  هکاججججج  هججججج  

  ٢1النو : چڤٿ ٹٹ ٹٹ چ و  ي:

ک    ت ج د    ج  تج  څج      ېغنکه س ښ 

 .     

سض جججججججججج  هللا تعجججججججججج ر   وجججججججججج  س  ېغنکججججججججججه الجججججججججج  س 

ښجک    ت جج د    جج  اج   هجج   ول سو  ه ججي  کججهي 

 ا ي لوي سي. 

 اصطال : درتقلید 

 .بدون دلکل ديدگاه پذيرش -
 بییدون ديگییری پییذيرفتن قییول - 

كه او از كجیا مسیوله را    دلکل دانستن

ه ججن د  جج  ا جج   ججي ضجج و چججي  جج  اججژس  

 م اجججججج اکي و ججججججک  ججججججي يجججججج  ضجججججج  سو جججججج  ا  

 جج    ججج  ک ل  جج  ا ججج   ججي ضججج و؛ س س  

ضوجججججججج    چججججججججي س وجججججججج آد لجججججججج     جججججججج  م   ضجججججججج  

 جج   وجج  وضججل مو وجج د م جج مي مو     

و تججج  و مو هع  ضججج  و   تججج    لجججوو مو 

هنجججججج م  واجججججج  س وجججججج آد لجججججج    ت ښججججججمد  

 ه  س . 

آ۶

وججججججججج آد لججججججججج    س هجججججججججوو ضوججججججججج    اججججججججج  سی 

 مت ججج ف تاکجججي س  واججج و ضوججج     مت ججج  سی 

چجججججي  وججججج  س سا ججججج  مو آ ججججج   س ښجججججېګ   
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 اصطال : درتقلید 

 .بدون دلکل ديدگاه پذيرش -
 بییدون ديگییری پییذيرفتن قییول -

كه او از كجیا مسیوله را    دلکل دانستن
 .است اخذ نموده

ده ای: اتباع قول كسی كه بگفته ع -
 قول او حجت نکست.

كثر قريب به می گويد: ا /ابن تکمکه
تقلکد را بیه طیور    اتفا  علما اجتهاد و
نه اجتهیاد را   يعنیكلی جايز می دانند،

و  دانستهتقلکد را حرام  برهمه واجب و
اجتهیاد را   يا تقلکد را برهمه واجیب و 

بلهیه معتقدنید   دانسته باشیند.  حرام 
به امر اجتهاد بیرای شیخص    پرداختن

جامع الشرايط جايز و تقلکد نکز بیرای  
كسکهه فاقد قیدرت اسیتنباط اسیت    

 درست می باشد.  
می گويد: اگركسی بیه   /ابن تکمکه 

تقلکد ديگری دركفر واقع شود اگیرآن  
شخصی جاهل اسیت و علیم نیدارد او    
معذور است و كافر گفته نمی شیود تیا   

و شیبه  اين كه دلکل به او گفته نشیود  
    اش رفع نگردد.    

آنچه از كالم امامان مذاهب دانسیته  
می شود اين است كیه عیذر تقلکید از    
جنس عذر تأويیل و جهیل اسیت، بیه     
اعتبار اين كه مقلد جاهل است دلکل و 

و سنت را به حسب ايمانی تقلکدی آنها 
قايل است، و برای اين جماعه اعتیراف  
به ايمان و حسن ظن داشته، و عقکیده  
اسالم را در مورد ايشان دارد به سیبب  
جهل و نادی ايشان،... و مثال آن را بیه  

ارد كیه  الوجود بکان می د وعقکده وحد
عده ای اهل تصوف به آن قايل اندكیه  
در حقکقت گرفته شده  از عقکده فرقه 
جهمکه می باشد كیه قیول بیه وجیود     

در همه مهان ها دارد، امیا ايین    أاهلل
اهل تصوف كالم خود را توجکه كرده و 
به طور حسن ظن گفته اند، بنا  آنها را 

  «١» .كافر و يا فاسق گفته نمی شود
خ االسییالم ابیین ز تووییکحات شییکا

دانسته می شود كه:كسی كه  /تکمکه
عملی كفری را به طور تقلکیدی انجیام   

حجت را نمی دانید، در وقتیی عیذری    
كسی كه تأويل كننده دركفر واقع شود 
 پذيرفتییه مییی شییود بییاوجود علییم و 

موده است، عذری جاهیل  اجتهادی كه ن
و عامی كه تقلکد عیالمی را نمايید بیه    

 طريق اولی پذيرفته می شود.
نججوابا اایمججج ن  -١٧/٧6١مجموعجج  الفتجج  ع: -

جج ص  -١/٧٩1االعتق  یج : القمقَهجذ  ق فج  عصلقجمص أقصقجولص الفصقق
:  -٠/1٢1 التقریر  التحلیر:-٧٠٧٧/ ٢القمقَق َ نص

 -٧٧: نوابا اایم ن االعتق  ی  -
ه های واله در مورد فرق /بن تکمکها

ه های غالی حلولکیه و  اسالمی مثل: فرق
اتحاديه اهیل تصیوف بحیق نمیوده و     
عقکده آنهارا كفر آمکز میی دانید، امیا    
باوجود آن بحیق  میی گويید: ) هركیه     
مطلع به بیاطن ايین میذاهب باشید، و     
باوجود آن به اين مذاهب موافقه نمايد، 

واوح می  كفر آن ظاهر تر، و الحادشان
باشد، و اماجاهالن كه قیول ايین فیر     
واله را تحسکن نموده و حقکقیت آن را  
نمی دانند، و عقکده دارند كه كالم ايین  

از  -در تفسیکر و توجکیه   -فرقه ویاله 
جنس كالم مشايخ عارفکن است كه بیه  
كالم صحکحی سخن می گويند كیه آن  

ابین   -را بسکاری ازمردم نمی فهمنید،  
ايین جماعیه اسیالم و    در مورد  –تکمکه

ايمان را اعتراف داشته، و متابعت كتاب 

دهد بدون علم وفهیم او معیذور   
بوده تاوقتی كه دلکل و حجت به 

در  /او بکان نگردد، و ابن قیکم 
اين مورد می گويد: مذاهب اهیل  
بدعت كه موافق مسلمان ها می 
باشییند امییا در بعضییی اصییول  

د، آن ها چنید  اسالمی مخالف ان
 قسم می باشند:

اول جاهالنی كه مقلد محض  -
بوده علم و بصکرت ندارند:  ايین  
ها كیافر، و فاسیق گفتیه نمیی     
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را از شتاب در حهیم تهفکیر    مسلمانان
برحذر می دارد و به ثبات قدم در حیق  
كسی امر می كند كه نشانه های اسیالم  

كه در بالد   ل آندر او ديده می شود  حا
 غکرمسلمکن )كفر( زندگی می كند.

)  فرمودند: می گويد: پکامبر ابوذر
َمججنق َ َعججج   َعقجج   بصججج لقكقفقرص، َأ ق بَجج َل: َعجججدق ُّ اهللص َ لَجججیقَ   

َذلصَك نصال  َح َ  َعَلیق ص .( ََ «٢» 
هر كس كیه ديگیری را كیافر يیا      » 

دشمن خدا بخواند، ولی چنکن نباشید،  
 «. ت، به خودش بازمی گردداين تهم

روايیت میی كنید كیه      ابوهريرة و
ن ا بج ل الرعجل أل یج  یج   ) رسول اهلل فرمود:

  «6» َ فر، فقد ب ء ب  أحدهم .(
هنگامی كسی بیه بردارمسیلمانش   » 

اين حهم به يهی ازآنها ، بگويد: ای كافر
اگیر شیخص كیافر باشید      -دبرمی گرد

صحکح در غکرآن و بیال و حهیم ايین    
 بنیا ً ، -به خود گوينده برمی گردد گفته

 دقت درگفتن اين كلمه وروری است.
نصوص قرآن كريم  و احاديق  اساس هب

و اقوال أئمه مذاهب اهل سینت ،   نبوی
 ديده شد كه علما  محقق می گويند: 

تا جايی كه می تیوان از سیخن فیرد    
مسلمان برداشت نکهوی داشت، نبايید  
در صدور حهیم تهفکیر شیتاب نمیود.     
همچنکن اگر در مورد كفر فرد، شیک و  
ترديد وجود داشته باشد، نبايید حهیم   
صادر كرد  زيرا انسان مسلمان تنهیا در  

رده می شود كیه  یر شمیی كافیورتیص
هر آنچه با آن به اسالم گرويده را انهیار  
كند. از سوی ديگر اسالم ثابت، با شیک  

 رود.  و ترديد از بکن نمی
های و مخات    تکفیر، مسئله ای فق -1/11

 است. مفتیان و قضات

شیرعی اسیت ودلکیل    تهفکر، امیری  
صريح وموجه می طلبد و بیدون دلکیل   
موجه حهم تهفکر به شیخص مسیلمان   
خالف شرع می باشد كیه، بیرای مزيید    
تووکح اقوال فقها  مذاهب اسالمی ذيالً 

 برای جهاد با كفّار( بکرون رويد[ راه خدا)
وجیو   در كار دشیمن  تحقکیق و جسیت   

 كه اظهار اسالم كند و كنکد و به آن كس
تسلکم فرود آورد، نسبت كفر به شما سر

 نکز می فرمايند: ندهکد. پکامبر
صجلت اهلل أن  بن م لك، بج ل: بج ل  سجول اهلل) عن 

 اسججتقلل بللتنجج ،   مججن صججلت صجج تن    : »   سججلمعلیجج
 أَججل  بیحتنجج  فججذلك المسججلم الججذي لجج   مجج  اهلل  

    «3» . م   سول ، ف  تٍفر ا اهلل ف   مت (

كس كه مانند ما نماز بگزارد، قبله ما هر »
ايیم   را بپذيرد و از گوشتی كه ما ذبح كرده
ذمیه و   بخورد، او مسلمان اسیت و تحیت  

سولش قرار دارد. پیس بیا   حمايت خدا و ر
 «.خدا در مورد ذمه اش عهدشهنی نهنکد

) عجن علجد  حديق ديگری آمده است: در
بج ل:  صجلت اهلل علیج   سجلم: أن  سجول اهلل(   )اهلل بن عمر

جججج فر، فقججججد بجججج ء بهجججج   ) أیمجججج   عججججل بجججج ل أل یجججج  یجججج َ 
 «1» أحدهم (.

هر كس كه برادر مسلمانش را كیافر   »
از آن دو خطاب كند، آن كالم بیر يهیی   

قرار می گکرد. يا گفته او درست است، يا 
 «.سخن به خود گوينده بازمی گردد

كه توصکف به كفر واجب اسیت،  حالتی 
و قضیات   محقیق  يعنی زمانی كه مفتکان

متخصص، حهم تهفکر را صادر كننید. از  
سوی ديگر كسی كه كافر خوانده شیده،  

كییه بییرای منییع اسییتعمال    شییروط
  نباشد.وجود مدر او  تهفکرذكرگرديد

وجوب احتیاط مفتیاان و قضاات در    -1/13

 صدور کفر فرد

كه مسوله صیدور حهیم    رغم اينال علی
تهفکر، مختص مفتکان و قضیات اسیت،   

ی تهفکر فتوا احتکاط در   اهل سنتعلما
ادلیه   زيیرا انید    گوشزد كرده را تأكکد و

شرع شريف بر وجوب احتکاط در تهفکر 
مییی  أاهللفییرد مسییلمان تأكکیید دارد. 

ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   چ فرمايیییید:

  به آن كس  ٧1النسج ء:  چڭ  ڭ  ڭ
كه اظهار اسالم كند و به شما سر تسلکم 
فرود آورد، نسبت كفر ندهکید. خداونید   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

اين حالت مربوط به زمانی است 
كه شخص تهفکرشده، مسیلمان  

از  و و بر اسالم خود استوار باشد
طرفی دلکلی بیر كفیر او وجیود    
نداشته باشد  چراكه خداوند در 

 سوره نسا  میی فرمايید:   34آيه
ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  چ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

 چۓ   ڭ  ڭ  ڭ
  ای اهل ايمان! چیون در  ٧1النسج ء: 

شوند، و شهادت شان رد نمی شیود در  
صورتی كه قدرت به فراگکیری علیم و   
هدايت ندارند، و حهم ايین هیا حهیم    
مستضعفکن مردها، زنان و اطفالی است 

در زمان  -كفركه قدرت هجرت از وطن 
به دولت اسالمی  -كه هجرت فرض بود
در میورد ايشیان    أرا نداشته كه اهلل

  ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭچ فرمییییود: 

 ٧٧النس ء:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ
أ آنها كسانی اند كه امکد است اهلل» 

عذرشان را پذيرفته و مورد عفو قیرار  
عفوكننییده و بخشییايند  أدهیید و اهلل

 «. است
بحیق شید كیه     در مورد تقلکد قیبال 

عبارت از قبول قول غکر اسیت بیدون   
دلکل، و خالصه كالم اين كه عذرمقلید  

ورت كه مطابق قواعد تعککن شده در ص
 «٧»پذيرفته می شود.ازطرف علما  باشد

از آنچه بکان نموديم برای مان واویح  
گرديد كه امامان مذاهب كسانی را كیه  
دركفر به طورتقلکدی واقع شده و علم 

نداردند معیذور دانسیته    و فهم صحکح
اند، اما كسانی  را كه قدرت به فهم دلکل 
داشته الكین در طلیب دلکیل غفلیت و     

كافر  تفريط نموده گناه كار می دانند، اما
نمی گويند تا وقتی كه دلکل و حجت بیه  

 دانا تر است. أآنها واوح نگردد و اهلل
 تکفیر حکم -1/1

 ست:برای توصیف به کفر، دو حالت قابل تصور ا

كه توصکف به كفر حرام اسیت.   حالت
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 تقديم می گردد:
 اقوال فقهاء حنفی درمسئله تکفیر: -

 «ردّ المختار »عابدين در   عالمه ابن -
 می نويسد:

) ال یفت  بكفر مسلم أمكجن حمجلَ  مج  علجت 
فره ا ت َ  لجو   ایج   مجمک حسن أ َ  ن ف َ 
و و  ض یف  ف لت هذا فجأَير ألفج ا التكفیجر المجَذ
ال یفتجج  بجج لتكفیر فیهجج   بججد ألزمجج  نفسجج  أن ال 

 «٩» أفت  بش ء منه (
تا زمانی كیه میی تیوان برداشیت      »

نسییان مسییلمان نکهییويی از سییخن ا
داشت، يا در كفر او اختالف نظر وجیود  
داشته باشد، هرچند اين اخیتالف بیر   
پايه روايتی وعکف باشد، نبايید حهیم   

 «.كفر آن فرد را صادر كرد
وابن عابدين به  البحر الرائق صاحب -

 نقل ازامام طحاوی می نويسند:
  ى الطحججج  ي مجججن أصجججح بن  ال یٍجججرج الرعجججل 

مج  أ  لج  فیج  ثجم مج  تجیقن  من اایمج ن نال عحجو 
أنجج    و یحكججم بهجج   مجج  یشججك أنجج    و ال یحكججم 
بهججج  ن  ااسججج ل الي بججج  ال یجججز ل ب لشجججك مجججک أن 

ینل   لل  لم ن ا  فک نلی  هجذا أن  ااس ل ی لو  
ال یلجججج    بتكفیججججر أهججججل ااسجججج ل مججججک أنجججج  یقضجججج  

 «1» بصح  نس ل المكره(
كه   صاحبکن ابوحنکفه وطحاوی از  »
تعبکیر    «اصیحابنا  »نها بیا عنیوان  از آ

كرده، نقل می كند: انسان، تنها زمیانی  
از دايره ايمان خارک می گردد كه آنچه 
با آن به دايره ايمان وارد گشته بیود را  

زمانی كه در میورد ارتیداد،    .انهار كند
شک و ترديد وجود داشته باشید، بیر   
اساس آن حهم صادر نمی شود  چراكه 

از بیکن نمیی رود     اسالم ثابت، با شک
كییه اسییالم احتییرام و  عییالوه بییر ايیین

مصونکت می آورد و شايسته است كیه  
فرد عالم وقتی اين مسوله به او عرویه  

 «.می شود، مسلمانان را تهفکر نهند
 "به حوالیه   ی فقه حنفیها كتابدر 

میییی    صججج  الفتججج  ع" "و "فَجتَججج َ ى الصُّججج قَرى
 خوانکم:

به  جهت حف  خون مسلمان الزم است
بیه   بنی بر كفر مسیلمان حرف شاهد م
بسنده نهنید  بلهیه بايید     طور اجمال

و نیه   تفصکلیدلکل كفر او را به صورت 
به صورت مجمل بکیان كنید  بیه ايین     
صورت كه بگويد: به دلکل فالن گفتار يا 

  زيیرا فقهیا    كردارش كافر شده است
اهل سنت در اسباب تهفکیر اخیتالف   

احتمال وجود دارد كیه شیاهد    و دارند
داشته باشید فعلیی كیه از آن     اعتقاد

كیه   مسلمان سر زده كفر است در حیالی 
 د.اين چنکن نباشدر نزد ديگران در واقع 

يعنی كفريک حهمی شرعی است كه  
مجازات را باخود دارد و مجازات تهفکر 

 به دلکل ظنی ثابت نمی شود.

 فقهاء شافعی ومسئله تکفیر:

  «تحفج  المحتج ج »در حجر هکتمیی    ابن -
ه فقها  شافعی مکگويند:و غکر

تص   ) فصیرص ینقَل ص  لصلقمقفق َت َ  فصج  الت كق َمج  َأمقَكنَج ق َأنق َیحق
ی َم  مصجنق القَ ج لصَ ظصیمص َ َطرصهص  َ  َوال  َغَلَل ص َعَدلص َبصقدصهص سص

تجقَن   َ   «١٧».َحدصیي  ( َعَلت َ لصَك َبدصیم    َ َم اَاَل َأئصم 
در مناسیب اسیت كیه    مفتی برای  »

تهفکر تا جای ممهین احتکیاط پکشیه    
كند  زيرا خطر و تاوانش سنگکن است 

ويیژه از سیوی      و در بسکاری موارد، به
میی  هیار ن ب كه اغلب آن را قصداًعوام، 

درگذشیته   -شافعی ها -برند و أئمه ما
 «.دور و نزديک همکن مسلک را دارند

« ملیل و نحیل   »عالمه شهرستانی در

ٌء َعظصججیمٌ  - جرق َ ج ق جج فصر ا  )القكقفق مصَن ََ َ ججلق القمقجؤق فَجَ  َأعق
َ َصج ص  ٍق فقجرق اهجج َ فصج  الق َمتَجت َ َعجدقت  صَ ایَج   َأن ج ق اَل َیكق
فصیَر  أََل ص  قعقوٌه تقوعص ق الت كق َ َغیقرصَه : نَ ا ََ َن فص  القَمسق
یجججَل نلَجججت  تصججج  َأنق َیمص نَج قججج ق فَجَ لَجججت القمقفق جججٌد َیمق جججٌ  َ احص َ َ عق

ججججججج ص ال جججججججذص  جججججججین   لصلظ جججججججَن القَوعق سص فصیجججججججَر َتحق نَجججججججکق الت كق ي َیمق
.) لصمص  «٧» بص لقمقسق

كفر، مسوله سنگکن و بزرگی اسیت و   »
من تا زمانی كه يک روايت مبنی بر عیدم  

 «.تهفکر بکابم، مؤمن را كافر نمی خوانم

در خالصه و غکره كتاب های فتاوی  »
زمانی كه برای يک مسیوله  آمده است: 

وجیوب تهفکیر    چندين وجه مبنی بیر 
وجود داشته باشد و تنها يک وجیه بیر   

جا مفتی  عدم تهفکر داللت كند، در اين
بايد با همان يک وجه، عیدم تهفکیر را   
مدنظر قرار دهد  زيرا بايید نسیبت بیه    

 دهینويسنی «. تیمسلمان حسن ظن داش
در تهمکل ايین مطلیب میی    « البزازيه »

 گويد:
به موجبات  مگر در صورتی كه عمداً »
تصريح نمايد كه در ايین صیورت،    كفر

 «.تأويل برای او سودی نخواهد داشت
و صاحب البحرالرائق و ابن عابدين بیه  

 :می نويسند «التت     نی  »فتاوی  نقل از
جججججَر نصَه یَججججججٌ  فصجججججج   ) َن  القكقفق َتَمججججججلص ألص فقجججججرق بص لقمقحق اَل َیكق

َن یَ ص  َ  عص  نصَه یَ   فص  القجص َتدق تصَم لص الق قققوبَ ص فَجَیسق حق َمَک االص
 «١٣» .اَل نصَه یََ (
بنا بر احتماالت، حهیم كفیر صیادر     »

نمی گردد  زيرا كفیر، نهايیت عقوبیت    
است و بايد نهايت جیرم و جنايیت بیه    

كیه بیا    وقوع پکوسیته باشید  درحیالی   
 «.احتمال، نهايتی وجود ندارد

 مسئله تکفیر: فقها مالکی و

د عججججدالن بكفججججر  ججججٍ  )فصججججل ( أي نن  ججججه
فیججج ( أي  )الشجججه  و(  عوب ججج  لصجججون الجججدم ء ) بینجج

ف  الكفر ف  یكتف  الق ض  بقول الشج هدین أنج  
َفجر مجن غیجر بی نهمج   عهج  ال جت َ أهجل السجن  

 «١١» .(...ف  أسل   الكفر 
شهادت به  دوشاهد عادل ر وقتی كهد

 قاویی بیرای  . بدهندكفر يک مسلمان 

 می نويسد:
 َ فجج  تكفیججر أهججل لألصججولیین  جج   )

األهججواء مججک بط هججم بججأن المصججی   احججد 
ب ینججججججججججج  ألن التكفیجججججججججججر حكجججججججججججم  جججججججججججرع  
 التصججججججوی  حكججججججم عقلجججججج  فمججججججن ملجججججج ل  

فججر    ضججلل مٍ لفجج    مت صجج  لمذهلجج َ 
 «١٠» .من متس هل متأل  لم یكفر(

در تهفکیر   علما  اصول فقیه  »
أهییل األهییوا (  )پرسییتان هییوا

كه يقکن  اختالف نظر دارند  با اين
خره قیول يهیی از دو   د بیا  دارن
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لَججج ص  جججلص الققصلجق جججنق َأهق جججلق  مص بصجججَذنقَ  َ اَل یقَكف جججرق َأهق
ججَواءص َ القلصججدَعص َ َأن  َمججنق َعَحججَد َمجج  یجق قلَججمق  َهق األق

ججججججججَ لص َضجججججججج سق یججججججججنص ااقص ججججججججنق  ص رق  َو  حقكصججججججججَم مص
 بصرص  تص ص...(

اهیل حیق    مذهببدان كه  »
 كسی از مبتنی بر آن است كه 

را به خاطر گناه كافر  اهل قبله 
. هواپرسییتان و گوينییدنمییی 
گذاران ماننید: خیوارک،     بدعت

رافضی ها، معتزله و غکره را نکز 
در ايین   البته كافر نمی دانند  

سجده برای بت ها و رفیتن بیه سیوی    
ن و يیا  كلکسا با صلکب همراه عابدين آ

مشاركت باكافران نمايد در عقائدشیان  
... و يا كسی كه دعیوای الوهکیت و يیا    
رسالت و يا نبوت نمايد و يیا انهاركنید   

خییالق  و پرودگییار او اسییت،    أاهلل
دركفرچنکن شخصی شک نکسیت، امیا   
اگر توبه كنید توبیه اش پذيرفتیه میی     

 ادامه دارد...شود(. 
 مآخذ:

با اایمج ن نوا--٧/٠6٩) مجموع الفت  ى: -١
جن      -٧1٠االعتق  ی :  ) بضی  ق الت كفیر بین أهل السُّ

 (٩٠التكفیر   ضوابط  -٧٧لض ل: فصَرال ا
ججججججن    فصججججججَرال  -٧ ) بضججججججی  ق الت كفیججججججر بججججججین أهججججججل السُّ

عقیدو المسلم -٩٠التكفیر  ضوابط : -٧٧الض ل:
مجلجج  اللحججَو  -٧/1٣1فججی ضججوء الکتجج    السججن :

المربججک  ججر   ی  الججر  ح  جج -٩٩/٧٣6االسجج می :
 -٩/٢٧٩اا  المستقنک:

 (.١٧6١مسلم:  بم:  -٠٧١بٍ  ع:  بم:  -٠
 (.6٣مسلم:  بم:  -6١٣1بٍ  ع:  بم:  -1
 -6١مسلم: -٢
  -6١٣٠بٍ  ع: -6
٩-  1/٧٧1- 
ابجججججججن ع بجججججججدین:  -٢/١٠1اللحجججججججر الرائججججججج  :  -1

    -١/٠1١تکملججج  ح  جججی  ابجججن ع بجججدین:-٧٠6/1
 -6/٩٢٣المٍت   علت الد  المٍت  : 

غمجججز عیجججون اللصججج ئر  -6/١٠1اللحجججر الرائججج : -٧
تج   اال النهجر الفج ئ  -٧/١1٧ جل ه  النظج ئر : ر َ 

نجججججججججججججججز الجججججججججججججججدب ئ : جججججججججججججججَل هق  -٠/٧٢٠ جججججججججججججججر َ  َ ق األق
:    -٧/٧1٠فت  ع الهندیه  -١/١٢1َ الن ظَ ئصرق

   المحتججججججججججج  :– ٢/١٠1اللحجججججججججججر الرائججججججججججج : -١٣
1/٧٧1. 

ح  ججججججججججججججی  الدسججججججججججججججوب  علججججججججججججججت الشجججججججججججججججر   -١١
 -1/6٢ ججججر  مٍتصججججر  لیججججل:  -1/٠٣1الكلیججججر:

تحلیججر  -1/١١٧ جر  الزُّ بجج ن  علججت مٍتصجر  لیججل:
المٍتصجججججججججر علجججججججججت مٍتصجججججججججر  لیجججججججججل فججججججججج  الفقججججججججج  

   ٢/٠١6الم لك :
ب یججججججججججججججج   -٧/11تحفججججججججججججججج  المحتججججججججججججججج ج:  - -١٧

فجججججتح الم جججججین بشجججججر  بجججججرو -١/٢٠٣المستر جججججدین :
   -1/١٠1ال ین:
 (.١/٧٣٣الملل  النحل:  -١٠
حمججججججد : أحمججججججد م-٧1التكفیججججججر  ضججججججوابط : -١1

مفهومجججججججججججججج    أ طجججججججججججججج  ه    -بجججججججججججججوبرین :التكفیججججججججججججججر 
  -٩1ضوابط :

  ض  الطج للین    -٧/٢٩1فت  ع السلکی: -١٢
 -١٣/٩١عمدو المفتین:

 

يا مخالفانشان( مطابق اصولککن و )طرف
حقکقت است. اين اختالف بدين دلکل با

است كه تهفکر حهمی شرعی اسیت و  
صحکح دانستن اعتقاد كسیی، حهمیی   

،وعده ای علمیا  تعصیب   عقلی اسیت 
داشته مخالف مذهب و نظرخودرا كافر 
وگمراه می گويد و عده ای ديگرسیهل  

 «.كسی را كافرنمی گويندانگاربوده و 
بججججججج ل ال زالججججججج : " الجججججججذي ینل ججججججج  أن یمیجججججججل   

المحصل نلی  االحتجراا مجن التكفیجر مج   عجد نلیج  
سججججججلی  ، فججججججِن اسججججججتل ح  الججججججدم ء  األمججججججوال مججججججن 

بقجججول: )ال نلججج  نال اهلل، ...  المصجججلین نلجججت القللججج 
محمججد  سججول اهلل(  طججأ،  الٍطججأ فجج  تججرك ألجج   

فججج  سجججفك  َججج فر فججج  الحیججج و أهجججون مجججن الٍطجججأص 
 «١1» .(محجم  من  ل مسلم 

 ه آنانتظار می رود محصل بی آنچه  »
تیا جیای    اين اسیت كیه  نتکجه برسد 

ممهن بايد از صدور حهم تهفکر دوری 
گزيند  چرا كه مباا شیمردن امیوال و   

كلمیه  خون مسلمانان يعنی كسانی كه 
محمیید  »و« ال إلییه إال اهلل »شییهادتکن

انید،   هبر زبان جیاری كیرد  « اهلل   رسول
اشتباه است. اشیتباه در عیدم تهفکیر    
هزاران كافر، از اشتباه در ريختن يیک  

خون انسان مسلمان، آسان تر  قطره از
 است.
شییرا صییحکح  »در« امییام نییووی »

 ( می نويسد:2/299« )مسلم
جلص القَحجَ  َأن ج ق اَل یقَكف جرق َأَحجٌد  َهَ  َأهق َ اعقَلمق َأن  َمجذق

 موارد حهم به كفر و ارتداد می كنند:
كسی كیه مسیائل ویروری ديین      -2

كه تیازه   اسالم را انهار می كند  مگر اين
بییا اسییالم آشیینا شییده باشیید، يییا در 

باشید  بزرگ  شده  ای دوردست  منطقه
البتیه   ه اسیت، او نرسیکد  كه احهام به

چنکن فیردی نکیز در صیورتی كیه بیه      
كارهای خود ادامه دهد، حهیم كفیر او   

 .صادر می شود
كسی كه زنا، شراب، قتل همچنکن  -1

 و ساير محرمات را حالل بشمارد  با اين
در  و ورورتاً كه می داند اين موارد قطعاً 

، حهم به كفیراو میی   اسالم حرام است
 «.كنند

الكفجججر بججج هلل الجهجججل  :ضججج  أبجججو بكجججربججج ل الق ) 
ال  أي نال ن ا أعمججججک  بوعججججو ه  ال یكفججججر بقججججول  

ج فر   یقجول  لیجل  المسلمون أنج  ال یوعجد نال مجنَ 
علججت  لجججك فیكفججر لجججی  لقولججج  أ  ف لجج  لكجججن لمججج  
یق  نجج  مججن الكفججر فجج لكفر بجج هلل ال یكججون نال بأحججد 
ث ث  أمو  الجهل ب هلل ت  لت الي ن  أن یأت  مم  ال 

ج فرَ  لسججو  للصجنم  المشج  نلجت ی كون نال منَ 
   ...الكن ئ  ب لزن   مجک أهلهج  أ  فج  اعتقج  هم 

من ا عت االهی  أ  الرسج ل  أ  النلجوو أ  أنكجر أن 
فججره  ن ا  یكجون اهلل   لقج  أ   بج  فجج   ج َ فج َ 

 «١٢» (ت   تقلل توبت 
 أابوبهرابن عربی می گويد:كفربه اهلل

می باشید و   أجهالت و انهاروجود اهلل
كسی را به سبب قولی و يیا نظريیه ای   
تهفکر كرده نمی شود مگر در وقتی كیه  
مسلمان ها اجماع داشته باشند آن قول 
جز از كافران از كسی ديگرسرنمی زنید  
و دلکل هم باين قول موجود باشد درآن 
وقت حهم به تهفکر شخص می شود نیه  
به سبب آن قیول و يیا فعلیی كیه از او     

ست بلهه به سبب آن كیه  آن  سرزده ا
قول و يافعل را به  قصد  دين و عبیادت  

به يهی  أانجام داده است، و كفربه اهلل
از سه چکز میی باشید: جهیل و انهیار     

دوم انجام دادند فعلی كه جیز از   أاهلل
كافران از كسی ديگرصادر نشود، مثیل  
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
ی الحمد هلل    ال  لمین،  الص و  الس ل علج

أ ججَر األنلیجج ء   نمجج ل المرسججلین، نلینجج     سججولن  
،   صججحل   ، صججلی اهلل علیجج    علججی آلجج  محمججد

 من  ع  بدعوت  ،  ابتفی أثره نلی یول الدین.
ٱ  ٻ  ٻ  چ ب جججججد: بججججج ل اهلل ت ججججج لی:   

ڀ  ڀ    ڀ    پٻ  ٻ  پ  پ  پ

  ٧٠األحزا : چٿٿ ٿ  ٺٺڀ ٺ ٺ 
 كه هستند مردانى مؤمنان مکان در "
 صادقانه بستند خدا با كه عهد  سر بر

 بیه  را خیود  پکمان بعضى اند، ايستاده
 شیهادت  شربت او راه در و) بردند آخر

 و انتظارنید  در ديگر بعضى و( نوشکدند
 پکمیان  و عهد در تبديلى و تغککر هرگز
 ."اند نداده خود

قبل از همیه شیهادت مظلومانیه و در    
عکن زمان پیر افتخیار شیهکد منبیر و     
محراب، قیاری مجیود و حیاف  قیرآن     
كريم، خطکب پرسوز و با احساس، فقکه 

ر، دعیوتگر  معاصر و مفتی نامدار كشیو 
حهکم و سخنران جذاب، شهکد دكتور 
محمد اياز نکازی را بیه تمیام اعضیای    
خانوادة نجکب وارجمند شان، بیرادران  
بسکار عزيز و گرامی شیان، دوسیتان و   
همسنگران صمکمی شیان، و بیا خره   
كافۀ ملت مسلمان افغانسیتان اعیم از   
مردان و زنان، بخصیوص جوانیان و نیو    

در پیای صیحبت    جوانانکهه پروانه وار
های ايشان جمع می شدند، و بیاگوش  
دل شنونده بودنید تهنکیت و تسیلکت    
عرض نموده در ومن دعا مکهینم كیه   
اهلل متعال شیهادت ايشیان را مقبیول    

درگاه خود قیرار داده بهشیت بیرين را    
 جای بود و باش ابدی ايشان گرداند.

بنده كه افتخار دوستی داكتر صیاحب  
در  را تقريبیاً  شهکد و همراهی با ايشان

 هددج يک ونیکم دهیۀ زنیدگی ام در پیو    
تم مکخواهم شرعکات پوهنتون كابل داش

از حیق   به غرض ادا نمیودن گوشیه ای  
دوستی و صمکمکت ايشان، و نکز بر میال  
ساختن گوشه جنبه تابنیاک از زنیدگی   
مثمر و بیار ور شیان،  مطالیب و نهیات     
چنییدی را پکرامییون برخییی اوصییاف و  

ان، خییدمت خصییلت هییای نکییک ايشیی
 دوستان و عالقمندان شان تقديم نمايم.  
در اين شهی نکست كه داكتر صیاحب  
شهکد از تمام اوصیاف و خصیلت هیای    
نکهی كه يک حاف  و قاری  قرآن كريم، 
عالم پرهکز گار، دعوتگر هدفمنید و بیا   
احساس، فقکه نهته سینج، خطکیب پیر    
سوز و با احساس، مدرس واسیتاد توانیا   

وردار بود اما من میی  داشته باشد، بر خ
خواهم تنها همان اوصاف و خصلت نکک 
ايشان را تذكر دهم كه خودم از نزديک 

 در ايشان مشاهده نموده بودم.
تعهد صادقانه با پروردگاار و یستادادگ      – 1

 برآن تا دم مرگ:

نخسییتکن و برتییرين خصییلتی كییه در 
داكتر صاحب شهکد مشاهده میی شید   

ا پروردگار و همانا تعهد صادقانۀ ايشان ب
سپس ايستادگی بیر آن تعهید بیود، و    
بدون شک اين چنکن ابر مردان را  ما در 
طول تاريخ زيیاد داشیتکم كیه داكتیر     
صاحب شهکد نکز نقش قیدم ايشیان را   

تعقکب می كردند، طوريهیه اهلل متعیال   
در وصف و معرفی چنکن مردان صاد  و 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  متعهد فرموده اسیت: 

ڀ    ڀ  ڀ    ڀ  پٻ  ٻ  پ  پ  پ

 ٧٠األحزا :  چٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ

 كیه  هستند مردانى مؤمنان مکان در "
 صیادقانه  بستند خدا با كه عهد  برسر

 بیه  را خیود  پکمیان  بعضى اند، ايستاده
 شیهادت  شربت او راه در و )بردند آخر

 و انتظارنید  در ديگر بعضى و( نوشکدند
 پکمیان  و عهد در تبديلى و تغککر هرگز
 ."اند دهندا خود

يهی از داليل روشن بر تعهد صیادقانۀ  
داكتر صاحب شهکد بیا پروردگیارش و   
سپس ايستادگی اش بر آن ايین اسیت   
كه داكتر صاحب شهکد بعید از اينهیه   
مکان اقشار مختلف جامعه اعم از علما  

ن، محصالن و طلبیۀ علیم،   او دانشمند
حهام و عامۀ مردم بخصوص جوانیان و  

و جايگاه رفکعیی   نوجوانان  از نام نکک
بر خوردار گرديید، رهبیری دولیت در    

مقاطع مختلف تصمکم گرفیت و  
آمادة اين شد تیا برخیی پسیت    
های كلکدی را از وزارت خانه هیا  
گرفته تا رياست هیای مختلیف   
برايش پکشنهاد و تفويض نمايد، 
اما هکچ يهی از اين پستها چشم 
داكتر صیاحب شیهکد را خکیره    

ظکفیۀ  نساخت و آماده نشد تیا و 
ايمانی و دوست داشیتنی اش را  
كه عبارت بود از دعوت و تبلکغ ، 
تدريس مضامکن فقهی و شیرعی  



 

 

 

  

 

   

 

 

24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرعکات، افتا  و پاسیخ بیه    هددج در پو
سواالت و پرسشیهای دينیی میردم از    
طريق تلويزيون ملی، وع  و ارشیاد از  
طريق منبر مسیجد و مجیالس دسیتار    
بندی ها و غکره، ترک نموده و خیود را  

ر ديیواری وزارت و يیا رياسیت    در چها
محصور نمايد، طوريهه مین گهگیاهی   
بعد از آگاه شدن از اين تصمکم دولیت  
برايش بطور شوخی می گفیتم: داكتیر   
صاحب چرا فالن وظکفه را نپیذيرفتی   
داكتر صیاحب در جیواب میی گفیت:     

تیو همیکن    دكتور! وظکفۀ اصلی مین و 
دعیوت اسیت، نیه وزارت و     تدريس و

هیا میا وشیمارا از    رياست. اين پسیت  
 وظکفۀ اصلی باز مکدارد.

دلکل ايستادگی ايشان تا دم میرگ   و
بر آن تعهد بر همگان واویح و روشین   
است كه در جريان ادای همکن وظکفیۀ  
مقدس كه همانا وظکفۀ امامت و خطابت 
بود و در همان سنگر كه مسجد و خانۀ 
اهلل بود، بعد از ادای نماز مغرب جیام و  

 ت را نوشکد.شربت شکرين شهاد
 عال : برخوردیر بودن یسشان یزیخالق نیکو و – 2

يهی از اوصاف برجستۀ داكتر صاحب 
شهکد همانا اخال  بسکار نکک و عیالی  
ايشان بود كه هركس در اولکن بر خورد 
و مالقیات بیا ايشیان از اخیال  عییالی     
ايشان متاثر گرديده آرزو می نمود تیا  
مدت طوالنی بیا ايشیان هیم صیحبت     

. اگر اين اخال  نکهو در ايشیان از  باشد
يک طرف فطری و موهبت الهی بود اما 

بودن داكتر صاحب از اخال  نکهیو ايین   
است كه ايشان با مجرد رو به رو شدن با 
يهی از دوستان و يا استادان تبسم میی  

همواره كوشش می كرد تا در سالم كرد و 
دادن از جانب مقابل سبقت بجويد. و بیه  

استی يهی از اسباب محبوبکت ايشان در ر
دلهای مردم نکیز همیکن اخیال  نکهیوی     

 ايشان بود.
 نصحیت و خیر خویه : – 3 

ما در جامعۀ خود افراد زيادی را سیرا   
داريم كه غکر از كار و مصلحت شخصیی  
خودش به كسی ديگری كار ندارد بلهیه  
اين يهی از خواسته هیای نظیام فاسید    

سی به كسیی  سکهوالريستی است كه ك
كار نداشته باشد و به عبارت ديگیر بیه   
. دخکر و شر كسی نبايد كار داشته باشک

اما داكتر صاحب شهکد مکدانسیت كیه   
يک بخش مهم ديین همانیا نصیحکت و    
 خکر خواهی اسیت طوريهیه پکیامبر   

يعنیی ديین    «.الجدین النصجیح  » فرمودند: 
 همانا نصکحت و خکر خواهی است.

 دة پکامبر اكیرم به تاسی از اين فرمو 
داكتر صاحب شهکد همکشه در مجالس 
خورد و يا بزرگ، رسمی و غکیر رسیمی   

ی می كرد تیا از طريیق نصیحکت و    سع
خواهی مشهالت موجود در جامعه و خکر

افراد را دور نمايد، چنانچیه خیود مین    
شاهد چندين موارد هسیتم كیه    شخصاً

 داكتر صاحب شهکد در برخیی افیراد و  
اسیبی را مکديید   محصلکن روش غکر من

آهسته برايم می گفت كه اين محصیالن  
را نصحکت كن تا اينگونیه حركیت و يیا    
 روش غکر مناسب خود را تغککر دهند.

 شفاعت و خیر خویه : – 4

در اين شهی نکست كه شفاعت نکهو و 
خکر خواهی كه سبب بیر آورده شیدن   
حاجت كسی و يا نجات كسی از مشهل 

موجب  و پريشانی گردد يک عمل خکر و
اجر و ثواب می باشد، طوريهه اهلل متعال 

ې  ې  ى  ى  چ فرموده اسیت: 

 1٢النس ء:  چوئائ  ائ     ەئ  ەئ

 بیرايش  كند، نکهو شفاعتى كه كسى "

 ."است آن از ا  بهره
و در حديق متفق علکیه از ابوموسیی   

 َج ن :روايت شده كه مکگويید  اشعری
 ح عجج َ  ء لصجج ق   هق َأتَجج نصَ ا  َسججل م َعَلیقجج ص  اهللق  َصججل ت النلجج 
َف قوا: » فق ل عقلس ئص ص  َعَلت َأبجقَللَ    «. تقؤَعرق ا ا ق

 پکیامبر  بحضیور  حاجتمندی چون "
 همنشییکنان بییه رسییول اهلل آمیید، مییی

 شیفاعت : فرمیود  میی  آورده رو خويش
 ."شويد  می داده مزد كنکد،

كیه   هم چنان در حیديق ابیوهريره  
امام مسلم روايت نموده آمده ا ست كیه  

 مججؤمن عججن نَجف جج  مججن » فرمودنیید: مبرپکییا
ججر  مججنق  َقرقبجج  نقی ، َق  مججنق  َقرقبجج  عنقجج  الل جج  نف جج  الججدُّ
 الل   یس رَ  مق قسرَ  علت یس رَ   منق  ، الققصی َم ص  یولص  َقَر 
نجقَی  ف  علیق  روص  الدُّ  «. اآل ص
 دنکوی مشهالت از مشهلی كه كسی "

 مشیهلی  كند، اهلل متعال  حل را مؤمنی
 میی  حیل  را او قکامیت  روز هالتمش از

 سیهلگکری  تنگدستی با كه وكسی كند،
 او بیا  قکامیت  و دنکا در اهلل متعال  كند،

 ."كند می سهلگکری
به تاسی از آيات و احاديق فو  داكتیر  
صاحب شهکد همکشه سعی می نمود تیا  
از طريق شفاعت و خکر خواهی مشیهل  
يک تعداد افراد وعکف و بی واسیطه را  

ر كسب روايت اهلل متعیال  خاص به خاط
حل نمايد طوريهه بارها نزد من برخیی  
علمای كرام را كه در ارزيابی اسناد شان 
مشهل داشتند و يا برخی جوانانی كه به 
تزكکه جهت ادامۀ تحصکل ورورت میی  
داشتند برايم توسط نامۀ كوچک و مملو 
از تقدير و احترام و يا هنگام مالقات در 

 ديگیری میی   صحن پوهنتون و يا جای
 گفت كه اين يک عالم خوب و يا جوان با

 همرايش همهاری شود.استعداد است بايد
 خانویدۀ متلمان:یلگوی خوب بریی هرفامیل و – 5

م » فرمودند: پکامبر م  یجَر    الهلج   یجَر
م ان   «.الهل   یَر
 برای شماست بهترين شما، بهترين " 

 هسیتم  شیما  بهترين من و اش خانواده
 «ام ادهخانو برای

به تاسی از حديق فو  داكتر صیاحب  

از طرف ديگر كسبی نکز بیود   
زيرا داكتر صیاحب شیهکد بیه    
عنوان يک دعوتگر موفق ايین  
حقکقت را درک كرده بود كیه  
يهی از رمز های موفقکیت هیر   
دعوتگر در دعوتش همانیا بیر   
خوردار بودن از اخیال  نکیک   

  نکهیو  است، و همیکن اخیال  
سییبب گسییترش اسییالم در   
بخشهای وسکع جهان گرديده 
است. و دلکل روشن برخیوردار  
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 داكتر صاحب را إحساس نهنند.
 یحیای رسالت متجد:  - 6

خصوصکت بسکار مهم ديگیر داكتیر   
صاحب شهکد اين بود كیه او توانسیت   
ه رسییالت مسییجد را در جامعییۀ مییا بیی

احکا كند  زيرا وظکفه و  صورت درست
رسالت مسجد تنها ادای پنج وقت نماز 
نبوده بلهیه رسیالت مسیجد فراتیر و     
بزرگتییر از آن بییوده اسییت،  طوريهییه 

عالوه بر  مسجد در زمان رسول اكرم
اينهه محیل ادای نمازهیای پنجگانیه،    
جمعه و نماز های ديگر بود هم چنیان  

، وع  وارشاد، افتا  محل درس و تعلکم
، ارشاد و رهنمايی و در عیکن  ابهو خط

زمان مركز فرماندهی ، محیل شیورا و   
 مشوره نکز بود. 

داكتییر صییاحب شییهکد بییر اسییاس  
استعداد و توانايی كه داشت توانسیت  
مسجد وزير محمد اكبر خان را به يک 

، كیانون آموزشیی   مركز فرهنگی فعال
مهییم دينییی تبییديل نمايیید، چنانچییه 

مضان سالهای متمادی در ماه مبارک ر
ی مخصوصی را بیه مناسیبت   درس ها

، فضايل و خصوصکت هیای  ماه رمضان
آن راه اندازی میی كیرد، و در بعضیی    
سالها از بنده نکز دعوت می كرد تیا در  
آن درسها سیهم داشیته باشیم، و در    
پهلوی درسیها بیه همهیاری تیاجران     
متدين و مخلص برای تعداد زيیادی از  
 مردم بخصوص مسافران و افراد فقکر و
غريب افطاری و نان شب را نکیز مهکیا   

بدون شک ايین چنیکن    می ساخت. و
فضای روحانی و ايمانی را میا در هیکچ   
 مسجد ديگر پايتخت خود نداشتکم.

عالوه بر درس و افطاری، در دهۀ اخکر 
رمضان، ده ها جوان و نوجوان به غرض 
استفاده از ارشادات و رهنمیايی هیای   

لیف  داكتر صاحب شهکد از اطراف مخت
شهر كابل جمع می شدند و در مسجد 
ايشان اعتهاف می نشستند و نکیز در  
همکن دهۀ اخکر نماز قکیام راه انیدازی   
می شد كه حفاظ و قرا  بسیکار خیوب   

شهکد همانطوريهه يک اسیتاد خیوب،   
فقکه خوب، دعیوتگر خیوب، خطکیب و    
سخنور خوب  بود هم چنان يیک پیدر   
مهربان و شوهر بسکار خیوب و مهربیان   
نکز بود، و برای اين مدعا من دو دلکیل و  
شاهد بسکار كوچک را تذكر مکدهم كیه  

شیان   همسر نجکیب و فرزنیدان عزيیز   
اين موووع  نسبت به هركس ديگر حتماً

 را بهتر مکدانند.  
دلکل اول همانا بردن خانم و مادر خانم 

ی عمره بعد از شهادت شان به غرض ادا
، زمانکهه خسیر داكتیر   خسر شان است

صاحب شیهکد، مولیوی صیاحب عبید     
نیام آور   الودود كه يهی از علمای جکد و

أفغانستان و بخصوص بدخشیان بیود از   
دهار به صوب كابل حركیت مکهننید،   قن

در راه در اثر تصادم موتر حامل شان بیه  
شهادت میی رسیند و بعید از شیهادت     
ايشان داكتر صاحب شهکد جهیت رفیع   
خستگی خانم و مادر خانم شان هر دوی 
آنها را با خود عمره می برند تا اينهه بیا  
ادای عمییره و طییواف، نمییاز در مسییجد 

غمگیکن و  الحرام و مسجد نبوی دلهای 
آنها سیهون پکیدا كنید  زيیرا      شهستۀ
ذكر و ياد اهلل و آنهیم   ، مخصوصاًعبادت

در اماكن متبركه سبب اطمکنان خیاطر  
 فرد هر مسلمان مکگردد.

و دلکل ديگر بر میدعای فیو  عیادت    
خوب و پسنديدة داكتر صاحب شیهکد  

اعضیای  در صرف نمودن نان و غیذا بیا   
 ، طوريهیه فامکل و فرزندانش بوده است

بنده از طريق فامکلم از اين عادت داكتر 
صاحب آگاه شدم و آن اينهیه زمانکهیه   
داكتر صاحب با مهمان خود و يیا كسیی   
ديگر چای صبح و يا نان را صرف مکهرد 
و بعد از رخصت شیدن مهمیان داكتیر    
صاحب مکديید كیه اعضیای خیانواده و     
فرزندانش مصروف صرف چای هسیتند  

سیت تیا   بار ديگر با آنها يهجیا میی نش  
اينهه فضای صرف چای و نان يک فضای 
مملو از صمکمکت و محبت گیردد و نکیز   

كمبودی فرزندان و فامکل شان نبود و يا 

جمع می شدند و همراه داكتر صیاحب  
 در امامت نماز قکام، همهاری می كردند.

دلکل ديگر بر احکیای رسیالت مسیجد    
داد زيادی ساختن مسجد زنانه بود كه تع

از زنان و خواهران در نماز های تراويح و 
ضیائل و  قکام حضور بهیم رسیانکده از ف  
 می شدند.بركات شبهای رمضان مستفکد

 وطن دوسد  و آرزوی آبادی کشور: - 7

يهی از اوصاف نکیک داكتیر صیاحب    
شهکد خصلت وطن دوسیتی و داشیتن   
آرزوی آبادی كشورش بود، طوريهه می 

هکد بعیید از بکنییکم داكتییر صییاحب شیی
فراغت از مقطع داكتری زود از مصر بیه  
وطن به غرض سهم گکری در آبیادی و  
شگوفايی مادی و معنوی كشورشان بیر  
مکگردند ، و به مجرد بر گشت به وطین  
به وظکفیۀ مقیدس امامیت و خطابیت،     
تیدريس و تحقکییق روی میی آورنیید و   
همکشه در خطبه های جمعیه و اعکیاد   

ن سیرزمکن  دعا می كنند كه خداوند اي
شیهدا  را از هرنییوع مداخلیه ودسییت   
اندازی بکگانگان نجات داده و به میردم  
وعکف و بکچارة آن توفکیق زنیدگی در   
فضای صلح و آرامش را در پرتیو نظیام   
واالی اسالم و شیريعت اسیالمی مهکیا    

 سازد. 
اين بود گوشه های بسکار كوتیاه و در  
عکن زمان تابناک زندگی داكتر صاحب 

مت دوسییت دارانییش شییهکد كییه خیید
پکشهش نمیودم، از بارگیاه اهلل متعیال    
استدعا دارم كه جوانان عزيز كشور بیا  

الهام از اين اوصاف نکک بتوانند 
خاليی را كه در نتکجۀ شیهادت  
داكتر صاحب به وجود آمده پیر  

 كنند.
در پايییان يهبییار ديگییر دعییا 
 مکهنم كه اهلل متعیال شیهادت  

را قبول فرموده، روحیش را   اش
آمجین و يادش را گرامی دارد. شاد 

،   صججججلی اهلل  الحمججججد هلل    ال جججج لمین
 سجججلم علجججی سجججیدن  محمجججد   علجججی آلججج  

  صحل  أعم ین.
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 :. سن5
های مشترک  سن يهی ديگر از نشانه 

بلو  در دختر و پسر است كه پس از آن 
احهام شريعت بر آنها الزم میی شیوند.   
براساس روايات معتبیر سین بلیو  در    

مام پانزده سیال قمیری و در   پسران، ات
. باشید  دختران اتمام نه سال قمری میی 

روايت  از پکامبر بحضرت ابن عمر
هقَمج  بج َل:  می كند: َ َعجنق ابقجنص عقَمجَر َ ضجَ  الل ج ق َعنجق

جج ق َعلججت الن لججَ    (صججلت اهلل علیجج   آلجج   سججلم)عقرصضق
َل أقحقججَد َ أَنجج  ابقججنق َأ قبَججَک عشججرَو َسججَن   فَجَلججمق یق » زقنجج  یَجججوق جص

نقدال  أَنج  ابجنق  ٍَ َل الق َعشجَرَو   مج َ عقرضق ق َعَلیق  یَجوق
 َعلقجدص  بقنَ  عقَمرَ  بص ص  َفَحد ثق ق : نَ فصکٌ  َب لَ « َسَن   فَأَع اَن 

َ َفتص ص  فص  القَ زصیزص  جلق  َهجَذا: فَجَق لَ   ص  الص ج صیرص  َمج بَجیقنَ  َفصق
 «١١»َ القَكلصیرص.

می گويد:  بابن عمر حضرت ترجمه:
جنگ احد چهارده سیاله بیودم بیه    در 

خدمت رسول خدا پکش شیدم )كیه در   
جنگ شركت كنم(، پس به مین اجیازه   
نداد، و در روز جنگ خند  پانزده ساله 

كیه   بودم  به خدمت ايشان پکش شدم)
 در جنییگ شییركت كیینم( اجییازه داد. 

ايین  حضرت نافع میی گويید وقتکهیه    

َرى أَبقججو َحنصیَفججَ : َأن  القلجقلقججوَل بص لَسججَن لصلق قججَ لص هقججَو َ یَججج
جَرَو َسجَن    َرَو َسَن  ، َ القَج  صیَ ص َسلقَک َعشق بجقلقوغق ق َثَم نصَ  َعشق

لص ص تَجَ  َلت: } جَ   لصَقوق َربقوا َم ل القَیتصجیمص نصال  بصج ل تص  هص َ اَل تَجقق
لقَ  َأ قد هق{  َسنق َحت ت یَجلجق َ  الل  ق َعنقج ق َب ل ابقنق َعل  سَ َأحق : َ ضص

ججَ  َأبَججل َمجج  بصیججل فصیجج ص،  ججَرَو َسججَن  . َ هص األق قججدُّ َثَمجج نص  َعشق
تصَی ء  ، َهَذا َأ قدُّ الص جلصَ ، َ األق  جَرعق نَفَأَ َذ بص ص احق يَجت َأسق

 «١1».(بجقلقوغ   فَجنجََقَص ق َسَن   

به نزد امام شیافعی، حنبلیی و    ترجمه:
و محمد از حنفکان بلیو  بیه   ابو يوسف 
سال قمری در پسیر ودختیر    29تهمکل 

ابین  می باشد از تحديد نمودن حیديق  
می گويد: در جنیگ احید   كه  بعمر

چهارده ساله بودم به خدمت رسول خدا 
كه در جنگ شركت كینم(،   پکش شدم)

پس به من اجازه نداد، و در روز جنیگ  
خند  پانزده سیاله بیودم  بیه خیدمت     

دم )كه در جنگ شیركت  ايشان پکش ش
 .من را بالغ شمردن اجازه داد كنم(

ايین اسیت كیه     /دلکل امام شافعی
( تیین از صییحابه را رد 27) آنحضییرت

( سال بودند زيیرا  24كردند كه عمر آنها)
آنها بالغ نبودند و هرگیاه   كه بنظر آن
پیکش   سالگی بر آنحضرت 29در عمر 

شدند انها را اجازه دادند كه از آنجملیه  
د بن ثابت، رافیع بین خیديج و ابین     زي

 هم بودند. عمر
سال به بلیو    28امام مالک به تهمکل
نکز از ايشان روايیت  حهم كرده است و 

در  /سیال، حطیاب   28است به شروع
پنج روايت نقل نموده  مذهب امام مالک

سال  27سال و در ديگری 28اند كه يهی
قل نموده نکز ن 23سال و 20و بعضی شراا
سیال در بلیو  روايیت     29هباند و ابن و

  كرده اندبه دلکل حديق ذكرشده ابن عمر.
و به نزد امام ابوحنکفه در پسر بلو  به 

 27سال می باشید و در دختیر   28شروع

وی نمی شود تا اينهه بسن شانزده سیالگی  
به از ابوحنکفه  یبرسد و در روايت مشهورتر

 هبی  انو در دختر در پسران سال( 28تهمکل)
 می باشد.سال  (27)تهمکل

بکن است صاح لکهن فتوا در مذهب به رای
سال است كه  29كه در پسر ودختر حد بلو 

روايت از امام ابوحنکفه هم بر آن وجیود   يک
 دارد، فقها  گفته اند: 

جججَر َسجججَن  عصنقَد أَبصججج   َسجججَ  َعشق مق ٍَ َمججج  َب َتجججت بصججج لقلجقلقولص فصیهص )َ یجقفق
َت جق نَلت الش رق ص  ٌراَل َیحق  «١٧»(.یقوسقَ  َ مقَحم َد َ َهَذا ظَ هص

به نزد صاحبکن فتوی بر اين اسیت   ترجمه:
سیالگی   29ن بلو  بیه  كه در پسران ودخترا

می باشد كه اين ظاهر است به كیدام شیرا   
 ورورت ندارد.

ججججججن  القلجقلقججججججولص فصجججججج  الص جججججج صیرص )  ججججججَوى َعَلججججججت َأن  سص َأن  القَفتجق
َرَو َسَن    َ  َعشق  «١٠»(. َ الص  صیَروص َ مق

فتوی بر اين است كه سن بلیو  در   ترجمه:
  است. 29پسر و دختر پانزه سال 

  ويتی می گويد:موسوعه فقهی ك

جَن ) جٌد مص فَجیجََرى الش  فص صی  ق، َ القَحَن بصَل ق، َ أَبقجو یقوسقجَ  َ مقَحم 
جججَرَو  جججَ  َعشق القَحَنفصی ججج ص: َأن  القلجقلقجججوَل بص لَسجججَن َیكقجججونق بصَتَمججج لص َ مق
ججج فص صی  ق بصأَنج َهججج   َمججج  َصجججر َ  الش  رص َ األقنجقيَجججت، ََ ََ َسججَن   َبَمرصی ججج   لصلجججذ 

ج ق َعَلجت الن لصجَ  تَ  َلرص ابقنص عقَمجَر عقرصضق ٍَ دصیدصی ٌ   لص َصجل ت الل ج ق َعَلیقج ص حق
زقنص ، َ لَجمق  َ َسل مَ  َرَو َسَن   فَجَلمق یقجص َل أقحقَد، َ أَنَ  ابقنق َأ قَبَک َعشق یَجوق

جَ   نقَدالص َ أَنَ  ابقنق َ مق ٍَ َل الق ، َ عقرصضق ق َعَلیق ص یَجوق یَجَرنص  بَجَل ق ق
.َعشق   َرَو َسَن   َفَأَع اَنص ، َ َ آنص  بَجَل ق ق

: َ    الن لص ُّ  جَن  َصل ت الل  ق َعَلیق ص َ َسل مَ  َب ل الش  فص ص ُّ َ َ  َعَشجَر مص َسلجق
ن ججج ق لَجججمق یَججججَرهقمق  جججَرَو َسجججَن  ، ألص َنججج ءق َأ قبَجججَک َعشق الص جججَح بَ ص، َ هقجججمق أَبجق

جججَرَو بَجَل قجججوا، ثقجججم  عقرصضقجججوا َعَلیقججج ص َ هقججج جججَ  َعشق َنججج ءص َ مق جججنق أَبجق مق مص
 ، هقمق: اَیقدق بقنق ثَ بصَ  َ  َافصکق بقنق َ دصیَج َ ابقنق عقَمَر.َفَأَع َاهقمق  مصنجق

ججَرَو ع َ یَجججَرى القَم لصكصی جج ق َأن  القلجقلقججوَل َیكقججونق بصَتَمجج لص َثَمجج نصیک شق
َ َ  القَحط جج  ق  َسججَ   َسججَن  ، َ بصیججل بص لججدُّ قول فصیَهجج ، َ بَججدق َأ ق َ مق

، َففصجج   صَ ایَججَ : َثَم نصَیججَ  َعَشججَر، َ بصیججل:  َه ص ججَواَل فصجج  القَمججذق َأبجق
ججججت َ  َعَشججججَر،  ججججر ا ص الَرَسجججج َل ص: سص َ َ  َعَشججججَر، َ اَاَ  بَج قججججاق  ق َسججججلجق

َسجججججَ  َعَشجججججَر،   جججججَ  َ مق ججججَ َ  َعَشجججججَر، َ  ق صَي َعجججججنص ابقججججنص َ هق َ تصسق
.  لصَحدصیثص ابقنص عقَمَر الس  بص ص

عمییر بیین حیديق را بییه حضییرت  
كردم،  کاندر خالفتش ب عبدالعزيز

سالگی( فر   29گفت كه اين) سن
 بکن صغکر و كبکرمی باشد.

ايیین مطلییب را شیینکد يعنییی 
بعامالن خود نوشت كه كسیی را  
بجنگ نفرستند مگر اينهیه بیه   
پانزده سالگی رسیکده باشیند و   
تاكسی به پانزده سالگی نرسکده 

 تعرض نهنند. ه ویباشد ب

در  ابوحنکفیه و مالیک  اما امام 
ه انید كسیی كیه    گفت يک روايت

احتالم نشده باشد، حهم به بلو  
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ٱ  چ سال بدلکل ايین قیول اهلل متعیال:   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

بییه مییال يتییکم نزديییک  ١٢٧األن ج ل:  چڀڀ
به رشد  نشويد مگر به طريقه نکک تا آنهه

می فرمايد:  بو قوت برسد. ابن عباس
كه كلمه )اشد( يعنی مرحله رشد و قیوت  

سالگی می باشد كیه ايین    28در اين آيت
( سالگی 28حد اقل در آن گفته شده بنا )

در حق پسر احتکاطاً گرفتیه شیده، امیا    
دختر به زودی به بلو  می رسد بنا  يیک  

 سال از آن كم در نظر گرفته شده.
مجلج  االحکج ل  ور مذهب حنفیكتاب مشه

جَن القلجقلقجولص فصج  الر عقجلص  ) :می گويید  ال دلیج  َملقجَدأق سص
َهجج هق  َواَت َ مقنقتجَ ججکق َسججنجَ ججَرَو َسججَن   َ فصجج  القَمججرقَأوص تصسق َنَتجج  َعشق اثجق
َمجججَل الر عقجججلق  َق جججَرَو َسجججَن  . َ نصَ ا َأ جججَ  َعشق َمججج  َ مق َصَلیقهص فصججج  

َرَو َسَن   َ لَ  لق ق یجقَق لق َل ق " القمقَراهص ق " َ نصَ ا اثجقَنَت ق َعشق مق یَجلجق
لق ق یجقَق لق َلَه  " القمقَراهصَق ق "  َمَل ق القَمرقَأوق تصسق    َ َلمق تَجلجق َق َأ
جن  القلجقلقجولص َ لَجمق َتظقَهجرق َعَلیقج ص  لق َج . َمجنق َأ قَ َك سص نَلت َأنق یَجلجق

م  (.  «١٢» آثَ  ق القلجقلقولص یجقَ دُّ بَ لص    حقكق

سیال و از   21شروع بلو  مرد به ترجمه:
سال می باشد و اخیری وقیت    3دختر به

سال است و هرگیاه  میرد    29بلو  هر دو
سال برسد و بیالغ   3سال و دختر به 21به

نشده باشند آنان به نام مراهق يیاد میی   
گردد و وقت كه كسی به سن بلو  برسدی 

سال ی و عاليیم بلیو  در آن     29يعنی به
 حهماً بالغ می باشد.اشهار نگردد 

انسیان بیا سین    گفته است:  /و داود
بلو  نمی شود، مادام كیه احیتالم نکابید    

  «١6» اگرچه چهل ساله هم باشد.
نشانۀ اختصاصی بلو  پسیران عبیارت   

 اند از:
 احبال )آبستن كردن(. -

احبال يعنی آبستن كردن و توانمنیدی  
آوردن طبقه اناث را به حمیل كیه فقهیا     

را هیم از جملیه يیی عاليیم     كرام احبال 
پسران محسوب نمودند احبال بیه علیت   

 انزال به وجود می آيد.

انسان بیه اعتبیار اهلکیت دارای پینج     
 مرحله می باشد:

 مرحله جنکن 

 مرحله عدم تمکز 

 مرحله تمکز 

  مرحله بلو 

 مرحله رشد 
  مرحله جنکن است كه از ابتدا  حمل

الی والدت آن می باشد، كه در آن حالیت  
وجوب ناقصه  جنکن( صرف اهلکت انسان)

 .پشتکبان برخی ديگرند و

 "واليیت  "صطالا فقهیو در ا
به معنی برخورداری از حق دخل 
و تصرف بیدون نکیاز بیه كسیب     

رویايت ديگیری اسیت.     اجازه و
و ولی بیه   "ولی"جمع  "اولکا "

معنییی متییولی اسییت. حنفکییه  
عملی نمودن مکگويند كه: واليت، 

تصییمکم و خواسییت در مییورد   
اين كه راوی ديگری است اعم از 

باشد يا نه در واقع واليت به معنی 
اداره امور مربیوط بیه كودكیان و    

مکان می آيد كه آن اعتبار شرعی نیدارد.  
ر شخصی به سن بلو  رسیکد  و دارای  گا

ردد و گی اش كامیل میی    رشد بود اهلکت
سرپرسییتی ولییی از آن سییاقط  واليییت و

ردد و هم تصرفات اش نافیذ اسیت و   گمک
رديید دارای رشید نبیود    گر طفل بالغ گا

نزد جمهور علما  مانند كه ه درين حالت ب
قبل از بلو  بیود اهلکیت ادا  اش نیاقص    
است و واليت ولی بااليش باقی می مانند 

ی اش و تصرفات اش نافذ نکست و دارايی 
 برايش تسلکم نمی شود لهن حق تعلکم و

مداوا  و حق نهاا اش ساقط میی   تربکت،
ردد يعنیی شیرط نمیودن رشید بیرای      گ

تصرفات میالی ویروری میی باشید امیا      
ا كردن و طال  دادن بمجرد اصالحکت نه

رسکدن به بلو  برايش داده می شود كیه  
موقوف رشد نمی باشد اما بیه نیزد امیام    

رديد گشخص بالغ  كه وقتی /ابوحنکفه
 رشد اهلکت اش كامل اسیت و  حال غکر در

برای حفاظت كرامت انسانی اش واليیت از  
ی گسال 19السردد،  لکهن تاگآن ساقط می 

 «١1» اموال و دارايی برايش تسلکم نمی شود.

تفاوت خالصه اينهه سن رشد در اطفال 
 سال است. 19دارد و حدنهايی آن
 :والیت بر کودکان

ر لغوی بیه معنیی محبیت،    واليت از نظ
كمک و يا تسلط و قدرت است. همچنیان  

ۆئۈئ ۈئ چاند: كه خداوند متعال فرموده

 ٢6الم ئدو: چیېئىئ ىئىئی ېئ ېئ

هركس كیه خداونید، پکیامبر او     ترجمه:
از  ومؤمنان را به دوستی و ياری بپذيرد، )

زمره حزب خداوند اسیت( و بدانکید كیه    
 .حزب خداوند پکروز است

گ     گک  چ و مکفرمايد:

 ٩١التوب :  چڳگ  گ
مردان و زنان مؤمن، يار  برخی از ترجمه:

می باشد كه در آن حالت هکچ اهلکیت   دارا
ادا  و ذمه مالی نیدارد ودارای حقیو  میی    

 باشد مانند حکات وحقو  مالی.

     مرحله دوم مرحله عدم تمکز است كیه
از وقت والدت الی وقت تمکز يعنی از وقیت  

ی است كیه  گوالدت الی بلو  سن هفت سال
وب اهلکت كامل می در آن حالت دارای وج

التیزام  باشد كه دارای حقو  میی باشید و   
بعضی واجبات بتوسط ولی كیرده مکتوانید   

 فتیار گ لهن اهلکت ادا  را ندارد، بنا  همیه 
هايش هدر و بال اعتبار میی باشید و همیه    
عقود اش باطل پنداشته شده ولو محض نفع 
هم باشد، مانند: قبول هبه يیاقبول وصیکت   

ه االحهیام تصیريح   مجلی  300ةچنانچه ماد
)   ال تصح تصرف ت الص یر غیر الممیجز   ان  دارد: 

لهن جنايت اش ماننید قتیل يیا     «١٩»أ ن لج (
ورب جزای بدنی ندارد لهن به دفع عیوض  

 مالی توسط ولی می باشد.

    مرحله سوم مرحله تمکز اسیت كیه  از
 ی الی سن بلو  میی باشید كیه   گسال 7سن
و  در آن حالت درک خوب و بید نفیع   طفل

زيان كرده مکتواند كه درين مرحله اهلکیت  
 و همیه  رددگی ناقص ادا  برايش ثابت میی  

رچیه  گدرست می باشد ا او نی ازيعبارات د
فرض بیااليش نمیی باشید دريین مرحلیه      
تصرفات مالی دارای نفع مانند قبول هبیه و  

فیروش   قه كرده مکتواند، خريد ودقبول ص
اش موقوف به اذن ولی می باشد و تصرفات 
مالی دارای ورر و زيان مانند تبرع و صدقه 

 .ن باطل می باشدكرد

   مرحله چهارم مرحله بلو  است كیه از
غاز بلو   الی سن رشد می باشد نظر آوقت 

به مفاهکم آيات قرآنی و آحاديق نبوی اين 
مرحله بلو  اسیت و انسیان در آن حالیت    

ردد كیه در  گمهلف به تمام احهام الهی می 
ارای  اهلکیت ادا  دينیی   آن حالت انسان د
 كامل می باشد.

      مرحله پنجم مرحلیه رشید اسیت كیه
كاملترين مرحله ادا  می باشد كیه مرحلیه   

ر گی حسن تصرف مالی دنکوی می باشد ولو ا
فاسق هم باشد چناچه بر اين مفهوم، میاده  

مجلییۀ االحهییام هییم تصییريح دارد.   347
در انسیان هیا تفیاوت دارد     ومرحله رشید 
و  دارای رشد و درک خوب بعضی افراد بابل

ر چنکن نمی باشد گمی باشد و در بعضی دي
آن كمی بطی  می باشید و در   بلهه رشد در

ر زياد بطی  می باشید. و بعضیی   گبعضی دي
احکان رشد در بعضی اطفال قبل از بلو  به 

 استاد امان وفا 
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متوجه پدر، پدربزرگ، وصی آنها و نماينیده  
 قاوی مکشود.

واليت بر شخص و بر مال شامل امور  - 
شخصی و امور مالی مکشود، و تنها پیدر و  

بزرگ هستند كه از اين حق برخوردار  پدر
 «٧٣»باشند.

 :نفقه و خر  کودک

ز تصرف مالی تا آنوقت محجیور  كودک ا
می باشد تا كه به سن رشد و عقل برسید،  

ڭ  ڭ  ڭ   چ می فرمايد: اليزال خداوند

ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

 ٢النس ء:  چۅ  ۅ  ۉ    ۉ

اموالتان را در اختکار سیفکهان و   ترجمه:
نابخردان قرار ندهکد، اموالی كه خداوند آن 

شما قرار داده است،  ام زندگیرا وسکله قوّ
به  بلهه زمام آنها را خود به دست گکريد و

اندازه ویرورت از آن بیه آنهیا خیوراک و     
سخن گوئکید   با آنان نکهو پوشاک دهکد و

كمیک   فهیری آنهیا   تا هم به رشد عقلی و
شود و هم به آسیانی تحیت كنتیرل شیما     

قرطبی گفیت: وصیی بايید    امام «. درآيند
يتیکم بیر وی   برحسب و اندازه مال و حال 

نفقه كند. اگركودک صیغکر اسیت و میال    
فراوان دارد بايدبرايش دايه و پرستاربگکرد 

 گشايش و دست بازی بخرک دهد.نفقه اوو در
 و نکهو لباس بايد است، شده بزرگ اگر و

 بیرايش  خدمتگذار و لذيذ و خوب خوراک
 او حال بايد نباشد چنکن اگر و سازد، آماده
 باشید  آن از تر پايکن اگر و گکرد نظر در را

 صیرفه  او خیوراک  و لباس در حاجت بقدر
 میالی  و باشید  فقکر يتکم اگر و كند جوئی
 از اسیت  بیواجی  امیبرام دیباش هینداشت
 و كند تامکن را او زندگی هزينه المال بکت
 نهیرد  كیاری  چنیکن  مسیلمکن  امیام  اگر

 را كیار  ايین  كیه  اسیت  واجب برمسلمانان
 يعنیی  الخصفا االخص بطريق دهند انجام
 تهلکیف  ايین  باشید  نزديهتر بوی هركس
 پیس . ترتکیب  بیدين  شیود  می او متوجه
 تیر  خیاص  و نزديهتیر  بوی همه از مادرش
 شیکرش  كیه  است واجب وی بر پس است،
 او از ادعیا  حق بعداً و برسد او بحال و دهد
 «٧١» .ندارد ازكسی يا

 دیوانه: و سفیه کودک والیت

 آن از ديوانییه و سییفکه كییودک واليییت
 منتقیل  او بوصیی  نباشد پدر اگر پدراست،

 و پدر اگرنائب و است او نائب چون شود، می
 و جید  و بحاكم واليت نباشد، موجود او وصی
 عصبی، خويشاوندان و شود، می منتقل مادر

افرادی است كه از رشد جسیمی و عقلیی   
كافی برخوردار نکستند، توسط كسی ديگر 

 «١٧» كه دارای رشد و تجربه كافی مکباشد.
ارای واليییت و سرپرسییتی كودكییان د 

ترتکب و ووابط و شرايطی مکباشد كه در 
راستای حف  مصیالح شخصیی و میادی    
كودكیان و بییه خیاطر تربکییت صییحکح و   
بارآمدن فرزنیدانی خیوب و شايسیته و    
همچنکن اسیتفاده بیه جیا و مناسیب از     
دارايی ايشان است كه اسیالم، واليیت و   
 سرپرستی كودكان را ویرورتی اجتنیاب  

 .ناپذير گردانکده است

رف ديگر شريعت اسیالم وویع و   از ط
حال كودكان را مورد مالحظه قرار داده و 
آنان را به ادای فرايض دينی مانند: نمیاز،  
روزه و ساير عبادات مهلف ننموده و اداره 
امور مالی آنها را به اولکیا  و سرپرسیتان   
آنان مانند: پدر، پدربزرگ، وصی و قاوی 
محول كرده و پرورش و نگهداری كودكان 

سال را به خاطر رعايت حالشان بیه   دخر
 مادران آنها سپرده است.

علت مشروعکت واليت بیر كودكیان و   
ديوانگان، محافظیت از مصیالح و حفی     
حقو  شخصی و مالی آنها به خاطر عجیز  
و ناتوانکشان است، تا بدينوسکله حقو  و 

 .ددگر تأمکن مصالح آنها

علمای حنفکه واليیت را بیه سیه نیوع     
 ند:ا تقسکم كرده

 -1واليت میالی   -1واليت شخصی  -2
  واليت بر شخص و مال.

 دد:گر كه در سطور ذيل ذر می
واليت شخصی يا واليت بر نفس،  -الف

سرپرستی و اداره امور شخصیی كسیانی   
گکری در  است كه خود، از اداره و تصمکم
ند. مانند: ا مورد امور مربوط به خود عاجز

با كار تعلکم و تربکت، مداوا و آشنا نمودن 

 باشیندكه  داشیته  واليت توانند می وقتی
 .باشد كرده وصکت را آن پدر

 سفیه کیست؟

 »است  يعنیی « سفه »از« سفکه »اصل
سبهی وحركت كردن را «. الخفۀ والحركۀ

سفه گويند. اصیطالحاً سیفکه را چنیکن    
تعريف شده: ) كل من كان خفکف العقیل  
فهوسفکه( كسی كه دارای عقیل سیبک   
واندكی باشد او مصرف شیرعی وشیکوة   
درست خرک كردن را نمی دانید، سیفکه   

 گفته می شود.
در چنکن مواردی اموال و داريی شخص 

دست كسیانی باشید كیه    سفکه، بايد در 
 عهده دار چرخاندن امور 

 زندگی او هستند.
در اين تعريف طفل يتکم وغکر يتیکم و  
زن وديوانه همه داخل اند  زيیرا درجیۀ   

 عقل آنان كمتر از عقل كامل 
سالم می باشد.  بالغ و عاقل و يک مرد

زن نکز چون فقط نصف عقل میرد را دارا  
است، در تعريف سفکه داخل اسیت. بیه   

كلکۀ پول ها و اموال در  مکن خاطر بايده
صورتی كیه زن   باشد  مگر در دست مرد

 كسیی را  خود دارای مال مستقل باشد و
 غکیر ايین   هم به عنوان قیکم نیدارد. در  

زن  صورت مرد كه نقود و اموال را در دست
قرار دهد، خودش سفکه می باشید  البتیه   

جهیت   اگر زن خود تقاوا نمیود و مبلغیی  
خريد برخی چکزهای وروری از وی مطالبه 

 نمود، آن وقت وظکفه دارد به او بدهد.
درهر صورت در آيۀ میورد بحیق، اوالً   

پیس از آن تمیام    قکم و والکیان يتیکم و  
را بیه  كسانی كه به نحوی كفالت سیفکها  
 «٧٧». عهده دارند، مخاطب قرار گرفته اند

 سرا  ناتوانی و وعف خود در كه كسی
 ابو زيرا از كند دوری واليت ازقبول دارد،

 ویه بی  پکامبر كه است ذر روايت شده
یَ  أَبَ  َ    نصَنت َأ َاَك َض صیف   َ نصَنت أقحص ُّ لَجَك  » :گفت

ججیقنص َ اَل تَجججَول َین   ججت فَججَ  تَججَأم َرن  َعَلججت اثجقنجَ جج ُّ لصنجَفقسص َمجج  أقحص
  «٧٠».«َم َل یَتصیمَ 

 و ویعکف  تیرا  مین  ابیوذر  ای ترجمه:
 راكیه  آنچیه  براستی و بکنم می ناتوان
 نکیز  تیو  بیرای  دارم دوست خود برای

 نفر دو بر امارت هرگز پس دارم دوست
 .«مهن قبول را يتکم برمال واليت و

 :یتیم مال سرپرستی

ې   ې   ې  چ  :فرمايد می خداوند
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      

و حرفه، كه اين نیوع از واليیت و   
سرپرستی قبل از هركس متوجیه  
پییدر، پییدربزرگ و سییاير اولکییا  

 مکشود.

واليت و سرپرستی مالی به  ب ا 
معنی تدبکر و اداره امیور میالی و   
 دارايی و بیه كیارگکری و دخیل و   
تصرف مطلیوب و حفی  ثیروت و    
دارايی كسیانی اسیت كیه خیود     

ی و جسیم توانايی علمی، فهیری  
الزم را برای قکام با آنهیا ندارنید و   
ايیین مسییوولکت قبییل از هركسییی 
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 6النس ء:  چ...  ۆئۇئ  ۇئ
بکازمائکد تا وقتیی  يتکمان را  ترجمه:

كه به حد نهاا و سین ازدواک برسیند   
پس اگر از ايشان رشدی فهمکديد پس 

 .اموالشان را به ايشان رد كنکد
 و رشدی كه موجب دفیع اموالشیان  

پیس از  اكثیرا  مکباشد ذكر نهرده مگر 
بیه ايین    بلو  حد نهاا و سین ازدواک 

 .مرحله می رسد
گويد: و هر كس عقیل او   /شافعی

عارویهای و يیا    هبواسط معکوب است
مروی هر مروی باشد  واجب از او بیر  

 یزيرا خیدای تعیال   «٧1» داشته مکشود.
ڦ   ڦ  چ بییه عقییال  فرمییوده: 

١٧٩اللقرو:  چ...ڦ
 

ای صاحبان خرد، در برابر من  ترجمه:
 .پکشه كنکد و از من بترسکد یتقو

يعنی اگر در  چائ  ەئ  ەئ  وئ  چ 
 بلو  نموديید، آن  آنان احسان رشد و

گناه اموال شیان را بیه آنیان تحويیل     
( يعنیی درک كرديید،   آنَسْیتممْ دهکد. )

رشیداً( بیه معنیای     احساس كرديد. )
عقلمنییدی اسییت وآن   هوشییکاری و

درستی تحقق می يابد كه در آن طفل 
تملیک میی گیردد.     صاحب تصیرف و 

وقتکهه يتکم به اين سین رسیکد بايید    
 اموالش را به او تحويل داد.

ه شود كه رشد عقلیی  البته اگر خواست
او دريافت گردد، می تیوان وی را میورد   
آزمايش قرار داد. مثالً مقدار میال بیه او   

 را آنهیا  ر بیرود و بگويکم به بیازا  دهکم و
 آن فالن چکز را بخرد. اگر دريا با بفروشد

 هنوز يد دانست كهفروش فريب خورد، با
به سن مطلوب نرسکده است و نبايد مال 

فیروش   اما اگر در ل داد.را به او تحوي ها
 را او كسیی نتوانسیت   و موفق شید  آنها

بفريبیید، بییس بییه سیین رشیید رسییکده و 
 تحويل داده شود. صالحکت دارد مالهابه او
برسید و سیفکه    اما وقتکهه به بلیو  
درين صورت بايد يعنی غکر رشکد بود 

بعدا اموالش  پنج سال برسد و بکست و
 «٧٢»برايش تسلکم داده شود. 

د در اموالش تصرف نمايد. اين تابتوان
اسیت. زيیرا ايین     /نزد امیام اعظیم  

آخکرين حد سنی می باشد كه انسیان  
اگر تا اين  هوش می گردد. و دارای عق

مدت نکز اثرات رشد و بالندگی فهیری  
در او ديده نشد، پس از زمرة سیفکهان  

 می باشد. قانونی
علیول ومختیل   شخص كیه م هر  -3

العقل توسیط  جنیون وغکیره امیراض     
عاروی، گردد مرفیوع التهلکیف میی    

  باشد.
اطفال تفاوت دارد و  سن رشد در -29

 سال است.   19حد نهايی آن
صلی اهلل تعالی علیی خکیر خلقیه     و 

 صحبه اجمعکن علی آله و محمد و
 مآخذ:

ججج ق َعَلیقججج ص م عججج ،  ابجججن سجججنن -١١ بَججج  ق َمجججنق الَ َیجص
،  .۴۸۳۲. حدیث  م  ه۸۷۵، ص۳. جالقَحدُّ
نجججز الجججدب ئ  المؤلججج :  -١٧ اللحجججر الرائججج   جججر َ 

ن نجیم این الدین بن نبراهیم بن محمد، الم رَ  ب ب
، الن  ر: ۰۹، ص۵هج(، ج۰۷۹المتوفت:  )المصري

 بد ن ت  ی . - ا  الكت   ااس م  الطل  : الي نی  
    الحكجج ل  ججر  غججر  األحكجج ل اا محمججد  -١٠

أ  مجن  أ  المجولت  -ن عل  الشهیر بمج  بن فرامرا ب
، ۴۹، ص ۱هججججججججج(، ج۵۵۸ سججججججججر  )المتججججججججوفت:  -

 مکتل    مل .
الموسججججوع  الفقهیجججج  الكویتیجججج   تججججألی   اا و  -١1

، ۵الكویجججججج ، ج  –األ بجججججج َ  الشججججججئون ااسجججججج می  
 هجج.۱۲۴۷ -۱۲۹۲، ۱۰۴ص

 ۰۵۹مجلججججججج  االحکججججججج ل ال دلیججججججج . مججججججج  ه:  -١٢
 ، مکتل    مل .۱۰۹ص ۱، ج۰۵۷ 

، تألی :  وترسجید سج ب ، متجرعم: فق  السن  -١6
 .۴۹۳۵ وترمحمو  ابراهمی، علد چه  ل، ص 

 ۱ج ۰۹۹مجلججج  االحکججج ل ال دلیججج . مججج  ه:  -١٩
 ، مکتل    مل . ۱۰۹ص 

االسجج می   ا لتجج   اا  وتججو  احیلججی،   الفقجج -١1
 .۴۰۹۹، ۲ب   اهلی  اال اء ، ج

فقجججج   جججج نوا ه    عهجججج ن م  صججججر، تجججج لی :  -١٧
 هلججججج  احیلجججججی، ترعمججججج : علجججججدال زیز سجججججلیمی.   اوتجججججر

 .۴۱۵ص
فقجججج   جججج نوا ه    عهجججج ن م  صججججر، تجججج لی :  -٧٣

 اوتجججججر  هلججججج  احیلجججججی، ترعمججججج : علجججججدال زیز سجججججلیمی. 
 .۴۱۰ص

السن ، تألی :  وترسید سج ب ، متجرعم:   فق -٧١
 .۴۹۲۳ وترمحمو  ابراهمی، علد چه  ل، ص

تفسججیر تلیججین الفربجج ن، علججد هفججتم، تججألی :  -٧٧
لتفسججیر، حضججرت عجج   مجج  موالنجج  محمججد عمججر  ججی  ا

 .۲۴سرب اع. ن  ر:  ی  االس ل احمدع ل. ص
سججنن أبجج   ا  ، بجج   َمجج  َعجج َء فصججت الججدُّ قولص  -٧٠

. ۴۵۷۹. حججدیث  ججم  ه ۷۴، ص۳فصججت القَوَصجج یَ ، ج
 : صحیح.ب ل األلل ن 

 «٧6» است و طبکعت فطری وی چنکن است.
سید،  تا اينهه عالئم رشد دروی بظهور ر

بدون تحديد سن يعنی رشید درک عمیل   
ظاهرنص قرآنیی   است نه سن معکنی، برابر
حنکفیه كیه سین     چنکن است بخالف ابیو 

معکنی را در نظرگرفته است، هرگاه پس از 
رسکدن برشد از او سیفاهت ظیاهر شید،    
مجدداً بر وی حجر نهاده می شیود، چیون   
بقول جصاص ورر سیفاهت بهمیه برمیی    

ه میال خیود را بیا    گردد، چون هرگاه سفک
تلف كند، او محتاک می شود اسراف و تبذير

ايین از   و وبال بر مردم و بکت المال اسیت و 
نفس  بر جهت واليت مالی است و اما واليت
شدن، اين  بمجرد رسکدن بسن بلو  و عاقل

قطع و مهلف می گردد. و او می  واليت از او
 «٧٩» كند. تواند در مال خود تصرف

 نتیجه:
نشانه اناث(  ذكور و )ر اطفالهر گاه د -2

های ذكرشده ديده نشیود بیه نیزد امیام     
سالگی  28پسر به تهمکل سن /ابوحنکفه

سین  ه سالگی بی  27دختر به تهمکل سن و
 و مهلف محسوب می گردند لو  می رسدب

 اين اسیت  و اما فتوی در حالت متذكره بر
سیالگی   29دختر( به سین  هردو) پسر وكه 

 .بالغ و مهلف می گردد
نسان در سال های اول زندگی فاقد ا -1

 .تمکز است درک و
 كودكى كه به سن بلو  نرسکده باشید  -1

 نکست. نافذتصرفات مالى او بدون روايت 

طفلی كه سن هفت سالگی را تهمکل  -4
او ی علکیه  يی ی جزاانهرده باشد اقامه دعو

 .شده نمی تواند
شريعت اسالم ووع كودكان را مورد  -9

فرايض  یبه ادامالحظه قرار داده و آنان را 
عبادات مهلف دينی مانند: نماز، روزه و ساير

ممکز الزم  لهن به سرپرستان اطفال ننموده
احهیام ديین    و است كه ايشان را به ارزشها

 دهند.عادت  مقدس اسالم تمرين و
 رشد اعضای بدن مرورزمانانسان به  -0
بیه   ی او نکز تهامل میی آبید و  نقوه عقال و

 زشیت و  ان ومی رسد كه سود و زيۀ مرحل
 زيبا را از همديگر متمايز می نمايد.  

نشیانه ذكیر شیده     ششبرای بلو ،  -7
پسر و است كه سه نشانه آن مشترک بکن 
و يیک   دختر و دو نشانه، مخیتص دختیران  

 .است پسراننشانه مختص 
بعد از رسیکدن بیه   دارای رشد  طفل -8
مهلف و دارای جمکیع تصیرفات   بلو  سن 

امججججج ل  نویسجججججنده: احکججججج ل القجججججرآن -٧1
، محمجججججد بجججججن ا  یجججججج   ججججج ف    حمجججججج  اهلل

ع مججججج  سجججججید  آیججججج  اهلل ال ظمجججججت ترعمججججج :
.  حم  اهلل ابوالفضل ابن الرض  برب   بم 

 مکتل    مل .
المٍتججج   الفتجججوع اا مججججد الجججدین  -٧٢

علججججججد اهلل بججججججن محمججججججو  الحنفجججججج ، متججججججوفی 
، مکلت  ب سجمی ،  ۱۱۰هج ، ص  ۹۵۳س ل

 و نسی     وویت . 
تفسیر تلیین الفرب ن، علد هفجتم،  -٧6

 مججج  تجججألی :  جججی  التفسجججیر، حضجججرت عججج   
موالنجج  محمجججد عمججر سجججرب اع. ن  ججر:  جججی  

 .۲۹االس ل احمدع ل. ص
، تجججججألی :  وترسجججججید فقججججج  السجججججن  -٧٩

س ب ، متجرعم:  وترمحمجو  ابراهمجی، علجد 
 .٧61٣چه  ل، ص
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 سید شمق الدین هاشمی

هییان جدر رابطییه مکییان انسییان بییا  
ديیدگاه   هستی، از نقطه نظر اسیالمی، 

دا یحکط زيست تجلیی پکی  انسانی به م
هستی و انسان هیر دو  جهان می كند: 

از آفريده های خداوند تبارک و تعیالی  
است و هر كدام پروردگار خود را میی  
ستايند. خداونید بیه انسیان عقیل و     

حیق انتخیاب( عطیا     انديشه و آزادی)
آفريیده هیای جهیان    كرده و تمیامی  

هسییتی دارای قییوانکن و سیینت هییای 
نشکن خیدا بیر   خويش است، انسان جا

روی زمکن می باشد و هم به خیاطر او  
جهیان،  موجیودات  بوده كیه خداونید   

زمکن و آسمانها را آفريد و همه آفريده 
هستی را در اختکار و تحت جهان های 

 .فرمانش قرار داد
هسیتی بیرای   آفريده های بنابراين، 

انسان، هديه ای الهی اسیت. برتیری و   
كه  تنها در آن نکست اياويژگی اين هد

به انسان خدمت می كند و زندگی او را 

زيست تعريف های متعیددی از محیکط   
زيست دارند كیه بیه لحیاظ كوتیاهی و     

ند ولی غالباً ا بلندی، با يهديگر متفاوت
از مضمون واحدی برخوردارند و در بکان 
مفهوم عام محکط به مثابه گستره مهانی 

ندگی می كند و شامل كه انسان در آن ز
پديده های طبکعی و بشری می شیود و  
از آن تأثکر می پذيرد و بر آن تأثکر میی  
گذارد و يا به عنوان چارچوبی كه انسان 
در آن زندگی می كند و عناصیر اصیلی   
زندگی خود اعم از غذا و پوشاک و دارو 
و سرپناه خود را از آن بدست میی آورد  

عمیال میی   و روابط خود با همنوعان را ا
 كند، وجه اشتراک دارند.

مشهالت و مسیايل محیکط زيسیت،    
زندگی در روی كره خاكی را تهديد میی  
كنند و نجات محکط زيست از تجاوزاتی 
كه بر آن صورت می گکرد، معادل نجات 
همه گستره هیای زنیدگی از ويرانیی و    

 .تباهی است
از آنجا كه مشهالت محیکط زيسیت،   

ه یجامعی  انییجهی تبديل به مسوله روز 
بکن المللی شده است، فريادهای هشدار 
نسبت به زيانهای جدی و سیترگی كیه   
زندگی بشری، جیانوری و گکیاهی را بیا    
تجاوزات مهرر بر محکط زيست و عناصر 
آن تهديد می كند، روز به روز رسیاتر و  
بلندتر می شیود و بیه همیکن منظیور،     
كنفرانس ها و مکزگردهايی برگزار شیده  

وهش ها و كتابهايی بیرای  ژو مقاالت و پ
فصیل مشیهالت    ل ویحی  ی ویرسی  بر

محکط زيست به رشته تحرير در آمیده  
و برنامه ريزی هايی برای پاسیداری از  
آن صورت پذيرفته است ولی بیا ايین   
حال كوشش های بعمل آمده هنوز بیه  
حمايت جیدی و پايیان بخشیکدن بیه     
تجاوز به آن، نرسکده و حتی شیدّت و  

، افزونتر نکیز شیده   حدّت اين تجاوزها
است  زيرا تمدن مادی معاصر، فطیرت  
آدمی را به تباهی كشانده و او را بر آن 
داشته تا با سو  اسیتفاده از پکشیرفت   
های علمیی خیود، بیه حیريم محیکط      
زيست تجاوز كند و با آلودگی و آسکب 
و هدر دادن و بهره بیرداری هیای بیی    
محابا از آن و ايجاد اخیتالل در تعیادل   

زيسیتی و بیدور از ارزش هیای    محکط 
انسانی و منافع و مصیلحت همگیانی،   

 .ه استآنرا به فساد كشاند

 محیط زندگیانسان و 

اگر انسان، مسوله شماره يک محکط 
زيست را تشهکل میی دهید، ديیدگاه    

سیرور   (انسان )اسالمی برآنست كه او
جهان هستی است و خداونید او را بیه   

و فرمییان  معرفیییجانشییکنی خییويش 
داده اسیت،  را بیه او  انی زمکینش  آباد

 خداوند متعال می فرمايد:
 6١هو :  چجئی یىئی ی چ

او شما را از زمکن پديیدار كیرد و    …)
شما را در آن به آبادانی گمارد.( يعنیی  

 .كه فرمان به آبادانی زمکن داد
انسان در ديدگاه غکر اسالمی، دارای 
تعريف های گوناگونی است كه ممهین  

تا مدت زمیان مشیخص شیده،    
پاس می دارد بلهه در كنار همیه  
آنها، از عقکده او و رابطه اش بیا  
آفريدگار نکز پاسداری می كنید   
زيییرا همییواره او را بییه يییاد    

ۀ  ۀ    چپروردگارش می اندازد 

كه  ) ٠ -٧األعلت:  چہ    ہ  ہ   ھ
اخت و آنهیه  آفريد و به اندام س
 (.اندازه كرد و راه نمود

 محیط زیست:
پژوهشگران عرصه ی محیکط  
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ها مفهوم آنیرا در  است در برخی جنبه 
برگکرد ولیی هرگیز بکیان درسیتی از     
حقکقت وی را باز نمیی گويید  از نظیر    

است و گروهیی  ” حکوان ناطق“برخی، 
میی  ” زاده گنیاه ديگیران   “ديگر او را 

خوانند كه با گناه ديگری میی مکیرد و   
با كفاره ديگری، از گناهی تبرئیه میی   

 .گردد
ماتريالکسم تاريخی نکز انسان را بیه  

به كااليی اقتصادی در بیازار تلقیی   مثا
می كند كه ارزش آن بسته به سیردی  
يا گرمی بازار، كاهش يا افیزايش پکیدا   

 .می كند
فاشکسم نکز انسان را به عنوان يهی 
از عناصر نیژاد برتیر يیا نیژاد فروتیر      
توصکف می كند و بر آنست كه همگان، 

 (1)بنده و برده نژاد برتر هستند. 
ه اسالمی، تفاوت ولی انسان از ديدگا

بسکار زيادی با همه تعريف های پیکش  
گفته دارد، او موجودی است كه الگو و 
نمونه ای را نماينیدگی میی كنید كیه     
اسالم در پی ايجاد آن بر روی زمکن به 
منظور تحقیق رسیالت انسیان بیر آن     

متعیال  يعنی رسالتی است كه خداوند 
آنرا خواسته و انسان را بیه خیاطر آن   

 (1) .آفريده است
تمییام توصییکف هییای وارد شییده در 
، قرآن كريم و احاديق شريف نبیوی 

انسان را با دو تعريف جامع زير، معرفی 
 :كرده است
 .انسان آفريده ای مهلف است الف:
انسییان آفريییده ای بییر صییورت  ب:

 (4)آفريدگار است. 
انسییان در ديییدگاه اسییالمی، دارای 
ويژگییی هییای متعییددی اسییت كییه  

ين ويژگی است كیه او  پکشاپکش آنها، ا
آمکزه ای از روا و جسم اسیت و ايین   
امر در آفرينش هیکچ آفريیده ای جیز    
انسان، تحقق نپذيرفته اسیت و بیدين   
ترتکب او موجود يگانه ای مکان آفريده 
ها و در واقع سرور همه آفريیده هیا و   
برخوردار از نقش منحصیر بفیردی بیر    

منبیر   هنگامی كه برای آن حضیرت 
ساختند و بر آن قرار میی گرفیت، آن   
ستون، پريشان حال شد و چون شیتر  
ماده، نالکدن گرفت بطوری كیه اهیالی   
مسجد صدايش را شنکدند تا سرانجام 

راز منبر[ فرود آمید و  از ف رسول خدا  
 .به آغوشش كشکد

أنس  “به نقل از” صحکح مسلم“و در 
آمده كه می گويد: يهبیار   ”بن مالک

همراه با پکامبر خدا بوديم كیه گرفتیار   
پکراهنش را  باران شديم آن حضرت

خیکش شیود   تیر و  در آورد تا از باران 
عرض كرديم: ای رسول خدا چرا چنکن 

ات[ بیاران،  كرديد  فرمود: زيرا  قطیر 
 .تازه از نزد پروردگار آمده است

وقتی رابطه مکان انسیان و هسیتی،   
رابطه موجود زنده با موجود زنده است 
و رابطه موجودات زنده با يهیديگر بیر   
پايه محبت و مهربانی و نیه دشیمنی و   
نفرت استوار است، در اصل بدين سبب 

هسیتی،  آفريده های جهیان  است كه 
ت و اين نعمت خود نعمتی خدادادی اس

براساس مشکت عالکه و در كنف قدرت 
برتری، عروه شده و بیر هیر نعمیت،    
شهری مقتضی است  ايین شیهر نکیز    
تنها سخن شهرآمکز نکست كه به زبان 
آيد بلهیه رفتیاری گويیای تسیبکح و     
ستايش دهنده ی ايین نعمیت و بهیره    
و برداری از آن در چیارچوبی درسیت   
مشییروع و تحقییق هییدف انسییانی از  

فعل و كنش میادی اسیت  خداونید    هر

 .روی زمکن است
دارای جهان هستی در ديدگاه اسالمی 

مفهومی تقريباً متفاوت بیا مفهیوم آن از   
 .نظر فالسفه و زبانشناسان است

اين مفهوم در پکوند با مفهوم لغوی اين 
” كیون “نکز هست  زيرا ” كون“واژه يعنی 

در لغت به معنیای ايجیاد شیدن، اتفیا      
افتادن و گرديدن است. گفته میی شیود:   

كیوّن اهلل   “كوّنه يعنی آنرا ايجیاد كیرد و  
يعنی خداونید چکزهیا را ايجیاد    ” ا االشک

كرد، همچنانهه از ايین واژه بیرای بکیان    
مهان و جا نکز استفاده می شود. بنابراين 
كون )هستی( به اين مفهوم شیامل همیه   
كائنات زنیده و غکیر زنیده و نکیز همیه      
جاهايی كه در آن وجود دارند، می گردد. 

)هستی( از نظر فالسفه نام شیدن  ” كون“
ايجاد بالفاصله نور در پی  يهباره همچون

تاريهی است. اگیر ايین شیدن، بتیدريج     
 (9باشد، حركت است. )

انسان مسلمان نکز كامالً درک می كنید  
كه موجیودات ديگیر تنهیا حکوانیات يیا      
جماداتی نکستند كه فاقد حس يا زنیدگی  
اند، بلهه آنهیا نکیز همچیون او همیواره     

می گويند هر چند انسیان  را تسبکح خدا 
بکح و ستايش آنها را در نمی يابد  اين تس

دارای عواطیییف و  آن موجیییودات نکیییز
هیر چنید اقتضیای     ،احساساتی هسیتند 

حهمت الهی بر آن قرار گرفته كه عواطف 
و احساسات و چگونگی بکان اين عواطیف  
از سوی آنها را درک نهنکم خدای بیزرگ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  چفرمیییود: 

چ چکز و هک …) 11ااسجراء:  چۀڻ  ڻ
نکست مگر اينهه او را به پاكی می ستايد 
و  .اما شما ستايش آنان را در نمیی يابکید  

حال كه چنکن است رابطه انسان با هستی 
می تواند تا حد پکونید موجیود زنیده بیا     
موجودات زنده و عاقل با عاقل و موجودی 
سرشار از آگاهی با موجیودی سرشیار از   

 (0)آگاهی باشد. 
رده كه رسول خیدا  روايت ك "نسايی "

هرگاه به خطبه می ايستاد به ساقه نخلی 
كه ستون مسجد بیود، تهکیه میی داد و    

 يد:فرمامتعال می 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ   چ

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   

چ  چ  چ    ڇ   ڃڃ ڃ چ 

:  چڇ  ڇ     ڍ   ڍ  ١1 – ١٧الز َر
و آنهه همه گونه هیا   ) ترجمه:

را آفريد و برای شما از كشیتی و  
ورد كه چهارپايان چکزی پديد آ

سوار می شويد تا بیر پشیت آن   
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قرار گکريد سپس نعمت پروردگارتان 
را هنگامی كه بر آن قرار گرفتکد يیاد  

كه  یكنکد و بگويکد: پاک آن خداوند
اين را برای ما رام كرد و ما را توان آن 
نبود و ما به سوی پروردگارمان برمیی  

 (.گرديم
روايتیی را  ” ابن حبّان“و ” نسايی “

اند كه براسیاس آن پکیامبر   نقل كرده 
هر كیس گنجشیهی را    »خدا فرمود: 

آن گنجشیک[ روز   بکهوده بهشید،   
قکامت نیزد خداونید میی رود و میی     
گويد: پروردگارا! فالنی مرا بکهیوده و  

 «.نه برای بهره برداری، كشت
” ابیوهريره  “به نقیل از  ” ابوداود “و 

آورده است كه رسیول خیدا فرمیود:    
ارپايانتان، منبیر  زنهار كه از پشت چه

مسیازيد كییه خداونید آنهییا را بییرای   
جابجايی شما به شهر و دياری كه جز 

د نمی توانکید  با مشقت و دشواری زيا
به آن برسیکد، در اختکارتیان نهیاده    

 .است
بیه  ” ترمذی“و ” سنن ابوداود“و در 
آمده كیه رسیول   ” ابن عباس“نقل از 

خدا تحريک چهارپايان علکه يهديگر 
د )تحريک آنها برای شاخ را نهی فرمو

ر انجیام  یديگی یدن با يهیاخ شیبه ش
 (.می گرفت

انسان در بهره برداری از نعمتهیای  
خیییدادادی، نبايییید از چیییارچوب  
مشروعکت بکیرون شیود  زيیرا ايین     
بکرون شدن به مثابه كفران نعمت يیا  

عبادتی است كه انسان را به ياد زمکنی 
 –می اندازد كه از آن زاده شد و به آن 

سپرده می شود و از آن  –پس از مرگ 
بکرون می آيد. زمکن برای انسان میادر  

كه حق آنست كه بیه آن   مهربانی است
 .نکهی كنکم و احسانش ورزيم

میاه[ روزه نکیز آغیاز و     در خصوص 
پايانش با هالل ماه رمضان معیکن میی   
شود و انجام روزه شرعی نکز مرتبط بیا  
حركت خورشکد برای سحری خوردن، 
امسییاک كییردن و افطییار نمییودن و   
برخاستن شبانه برای عبیادت اسیت و   

نییدارد  اراده بشییری در آن دخییالتی 
مسلمانان همگی در شر  تا غرب كره 
خاكی، عبادت روزه را بجای می آورند 
و در اين راسیتا از هیالل  و تقیويمی[    
استفاده می كنند كه از شمار سیالها و  
حسییاب و كتییاب خورشییکدی كییه در 

 .حركت دائمی است، آگاه می شوند
خورشکد و ماه و شب و روز نکز جلوه 

خداونید  هايی از جهان هستی اند كیه  
آنها را در اختکار انسیان قیرار داد تیا    
پروردگارش را به شايستگی پرسیتش  
كند و روزه از آن میواردی اسیت كیه    
انسان را به ياد اين جلیوه هیايی میی    
انییدازد كییه در اختکییار وی قییرار داده 
شدند و طاعت خدايش به آنها بستگی 
دارد  او آنهییا را دوسییت مییی دارد و  

بی پکیدا میی   نسبت به آنها، مودّت قل
كند زيرا او را بر تقوای الهی و پرستش 

 .خدا، ياری می دهند
حج نکز سفر پرشیهوهی اسیت كیه    
بايد در ماههای معکنی انجام شیود و از  
نظر مهانی در پکوند با  حركت[ میاه و  
خورشکد است و ديداری فراگکر مکیان  
مکهمانان خدا از هر جا در اين بقعیه ی  

كیه از  مبارک و سرزمکن مقدس است 
اين جنبه مهانی نکز در پکوند با زمیکن  
و در درهّ ای خشک و لم يیزرع واقیع   

 .شده است
خداوند اين بقعه مقدس و مبارک را 
برای كسانی كه وارد آن شده يا در آن 

خانه هر چکز خوب و پسنديده ای وجیود  
تی و زيبیايی  دارد  از پکدايش جهان هسی 

های آن و گنج های خکر و بركت و نعمیت  
هايی كه خداوند در آن به وديعیه نهیاده،   

 سخنمان گفته است.
انسان فطرتاً مراقب است كه خانیه اش  
تمکز و پاكکزه و زيبا باشد تا بتواند آسايش 
و سعادت رايايی خیود را در آن جسیتجو   
كند و به همکن دلکل توجیه و دقیتش در   

) محییکط انییه بییزرگ خییودمواظبییت از خ
در مراقبت و محافظت، بخشیی از   زيست(

اعتقادات اوست و هرگونه بیی تیوجهی و   
آسکبی به آن، به معنای نقیص در ايمیان و   
وعف باورها و گمراهی در رفتار اوست. بیا  
اين سخنان جالب درباره جهیان هسیتی،   
تعییالکم و آداب اسییالمی، محهمتییرين   

گاههای  پکوندها را با جهان هستی و جلوه
آن دارد  به عنوان مثال، بجای آوردن نماز 
به عنوان ستون دين بدون وویو، صیحکح   
نکست و ووو، عبادتی است كه در آن آب 
پاک بهار گرفتیه میی شیود كیه منبیع و      
سرچشمه آن نکز جهان هستی است. فرد 
مسلمان، هنگامی كه با مشت آبی كیه در  
دست دارد به شستن صیورت و دسیتان و   

د می پردازد در واقع بیا بخیش   پاهای خو
پاكی از هسیتی بیرای اقامیه نمیاز خیود      

و با شادابی و فرهیت و   تركکب شده است.
 زيبايی خود می افزايد.

از  –انسان مسلمان –و گويی اين انسانت
پکوند می خورد ” جهان هستی“راه ووو، با 

و گويا زبان حال اين آب پاک خطیاب بیه   
اكکزه ام انسان است كه می گويد: پاک و پ

و تو نکز پیاكکزه بیاش  او خیدای خیود را     
ستايش می كند و تو نکز ای انسان، خدای 

( اگیر  7خود را ستايش و سیپاس گیوی. )  
انسان به هر علت، آب را از دست بدهد يا 
استفاده از آن برای وی مکسر نباشید، بیه   
خاک پاک روی می آورد و چهره و دستان 
 خود را بدان مسح میی كنید  تیکمم میی    
كند[. قرار دادن دست بیر سینگ يیا بیر     
پوست خوشبو، تنها صورتی از صیورتهای  
ارتباط با اين هستی بزرگ اسیت  ارتبیاط   

اهانت به نقش و مأموريیت آن  
در زنیدگی اسیت همچنانهییه   
بايیید مهربییانی و صییمکمکت و 

ارا حاكم بر روابیط انسیانی   مد
 .با نعمت های پکرامونش باشد

قرآن كريم سخنان بسیکار  
آفريیده هیای   باره  جالبی در
 برايمیان بیاز  ” هسیتی “جهان

بیاره خانیه    گفته تو گويی در
بزرگی كه در آن اقامت داريم، 
سخنمان می گويید  در ايین   
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مسلمانی كیه در میدت كوتیاه يیا     
زمکن حفاظت شده  بلندی در اين سر

بسر می برد، روحش از مفیاهکم واالی  
حمايتی همه سرزمکن ها سرشار میی  
گردد و بکم آن دارد كه به هر انسیان،  
حکوان يا گکاه يا درختی آسکب نزنید،  
بنابراين سفر حیج، همچیون دوره ی   

برای حمايت از محکط زيست  آموزشی
در هر كجاست و حرمت قطع درختان 
و قتییل حکوانییات و آزار ديگییران در 
سرزمکن هیای مقیدس، چکیزی جیز     
تمرين و آمیوزش مراقبیت از محیکط    
زيست همراه با احساسیات تیرس از   
خدا و پای بندی به اين وظکفه در همه 

 .نقاط اين كره ی خاكی نکست
بیردن  اگر ديگر عبادت را برای پی 

به رابطه ی انسیان و جهیان هسیتی    
مورد توجه و دقت قرار دهکم به وجود 
ايیین پکونیید عمکییق مکییان انسییان و 
هستی، پی میی بیريم  ايین پکونید،     

 “فرمود: مگر السالم( )علکه الصاله ومی آيد. حضرت
 “و در اصیل روايیت   ”  گورگکاه ”. “هگورگکا
 “و ” كیاه مهیه   “كه به فارسی آنیرا  ” اذخر

م.[ گکاه خوشبو  –نکز می گويند ” گوزگکنه
” حلفا  مهه “و معطری است كه نام ديگرش

از پکامبر اكرم خواست كیه  ” عباس “است. 
اين گکاه را از آنچه كه بريدن شاخه هیايش  
 حرام گرديیده، اسیتثنا كنید زيیرا بیرای     
سوخت به آن نکاز داشیتند و بیويژه بیرای    
 صنعتگرانی چون مسگران و آهنگران، كار
برد داشت همچنانهه شاخه های آن بیرای  
پر كردن روزنه های موجود مکیان قطعیات   
چوبی سقف خانه ها و جلوگکری از ريیزش  
 “خاک از سقف، بهار می رفت. در روايت از

 “از قول عباس آمیده كیه[ مگیر    ،  ”بخاری
هیای میا    كه برای مسگران و قبر” کاهگورگ

بهار می رود، زيرا آنها فاصله و روزنه هیای  
موجود مکان لحد و سنگ های قبیر كنیار   
مرده را با آن پر می كردند تا بدن مرده بیا  

 .خاک تماس پکدا نهند
فرد مسلمان در اين مرحله به گرد سنگ 
طواف می كند، مکان دو سنگ سیعی میی   

و سینگ هیا را   كند، سنگ را میی بوسید   
رمی جمرات[ و در روز حج  پرتاب می كند)

ها همه  اكبر در عرفات می ايستد و اين كار
از شعائر و مناسک حج و عبادت و طاعیت  

 .خداوندی است
شیده   اولکن بقعه از زمکن كیه حفاظیت  

كیه  الهی گرديد، سرزمکن حرام درمهه بود
 “ها و محدوده اش از همه ی اطرافی كه مرز

 (3)مشخص بود. دربر می گرفتند، را” ام القری

زنییدگی مییی كننیید، جايگییاه امیین و 
آسايش و صلح قرار داده و امنکت آن 
شامل انسان ها، حکوانیات و گکاهیان   

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پ  چ مییی گییردد: 

 ١٧٩اللقرو:  چٺٺ  ٺ  ٺ
در حییج، آمکییزش و نافرمییانی و   )

ٴۇۋ  ۋ  چ (.كشمهش روا نکست

و يییاد كیین  ) ١٧٢اللقجرو:  چۅ  ۅ     ۉ
آنگاه كه خانه كعبیه را بیرای میردم،    

ۈئ  چ جای بازگشت و امن كیرديم.(، 

ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  

            مب  ىب   يب     خبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

ىث              مثجت     حت  خت  مت  ىت      يت  جث

و ياد كن آنگاه را كه  ) ١٧6اللقرو:  چيث
ابییراهکم گفییت: پروردگییارا! اينجییا را 
شهری امن و از اهل آن هر كس را بیه  
خداوند و روز واپسکن ايمیان دارد، از  
مکوه ها روزی رسان  خداوند فرمیود:  

اری آن را كه كفر ورزد اندكی برخورد
خواهم داد سیپس او را بیه چشیکدن    
عذاب دوزخ ناگزير خواهم كرد و ايین  

 (.پويه و پايانه، بد است
در صیحکح خیود روايیت    ” بخاری“

كرده كه پکامبر خیدا روز فیتح مهیه    
فرمود: پس از فیتح، ديگیر هجرتیی    
نکست بلهه جهاد و نکت اسیت و اگیر   
فراخوانده شديد، گیرد آيکید و ايین    

ر روزی كییه سییرزمکن را خداونیید د 
آسییمانها و زمییکن را آفريیید، حرمییت 
بخشکد و با حرمت الهی تا روز قکامت، 
حرمییت داد و جنگکییدن در آن بییرای 
هکچ كیس پیکش از مین روا نبیود و     
همچنییان جییز در سییاعتی از روز، روا 
نکست و اين مهان به حرمیت الهیی،   
حرمت دارد و شاخه درختیان و بوتیه   
هايش نبايد قطع شود و شیهارهايش  

ايد مورد نشانه گکری قرار گکرنید و  نب
گمشده هايش جز از سوی كسانی كه 
آنرا شناخته  و می دانند از آن كکست[ 

شده كیه   روايت (8)نبايد برداشته شود. 
 “جیز  خیدا!  رسیول  گفت: ای” العباس“

و آهنگیران   كه به كار خانه ها” گورگکاه

ارتباط صمکمانه ای اسیت كیه   
باعق می شود نگاه انسیان بیه   
هستی، نگاه دوستانه و محبت 
آمکییز نسییبت بییه تمییامی    
موجییودات آن و بییا مردمییانی 

آن زنیدگی میی   باشد كیه در  
كنند و با منیابع و مکیوه هیا و    
نعمت هايی است كه در آن، بار 

 .می آيند
رابطییه ی مکییان انسییان و  
خورشکد و ماه و شیب و روز و  

اگر انسان، مسوله شماره يک محکط زيست را تشهکل می دهید، ديیدگاه   
سرور جهان هستی است و خداونید او را بیه    (انسان )اسالمی برآنست كه او

اده است، خداونید  درا به او و فرمان آبادانی زمکنش  معرفیجانشکنی خويش 
 متعال می فرمايد:

او شما را از زمکن پديدار كیرد و   …) 6١هو :  چجئی یىئی ی چ
 .شما را در آن به آبادانی گمارد.( يعنی كه فرمان به آبادانی زمکن داد
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آب و خیییاک و زمیییکن تنهیییا از راه 
عبادات، دوستانه و صیمکمی نکسیت    
مکان همه ی جلوه های ديگر هستی و 
بويژه حکوانات و گکاهان نکیز همیکن   

قییرار اسییت  حکوانییات و  ارتبییاط بییر
گکاهان منیابع اصیلی تغذيیه انسیان     
بشمار می روند لذا برخیورد بیا آنهیا    
تعامل منفعت آمکز و سرشار از سودی 

راستای است كه شايسته ی سپاس در 
به زمکن  پاسداری از هديه های آسمان

و نه اسراف و تبیذير و سیو  رفتیار بیا     
 گويد: آنهاست  خداوند متعال می

ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳ  ڳ  ڳ   چ

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      ہ    

ے  ۓ  ۓ     ھ    ھ   ھ      ہ  ہ   

ٴۇ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ    ڭ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ې 

 ەئ ەئ ائ ائ ى   ې    ېې

ۆئ ۆئ  ۈئ  وئۇئ ۇئ

 ٩1 – 6٠الواب  :  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ
)آيا آنچه را می كاريد، ديده ايد  * 

ا روياننیده  آيا شما آنرا می رويانکد يی 
مییايکم  * اگییر مییی خواسییتکم آن را 
گکاهی خشک و خرد می گردانکم كیه  
به پشکمانی می افتاديید * و بگويکید   
بی گمان ما زيان ديده و غرامیت زده  
ايم * بلهه سخت بی بهره ايیم * آيیا   
آبی را كه می نوشکد، ديده ايد  * آيا 
شما آن را از ابر فرو فرستاده ايید يیا   

يکم  * اگییر مییی فییرو فرسییتنده مییا
خواستکم آن را تلخاب می كرديم پس 

برابر حوادث بد، به خداوند پنیاه میی   
 ادامه دارد... .برد

 پی نوشت ها:
محکط زيست و مشهالت آن از ديدگاه  ) .2

 ”اد پاشاودكتر احمد ف “اسالمی( نوشته 
، ”االنسان فی القیرآن الهیريم   “ ترجمه .1

 .21صفحه 
 “، نوشیته  ”االسالم و االنسیان  “ ترجمه .1

 .19حه ، صف”دكتر ابراهکم عووککن
حقییايق االسییالم و اباطکییل  “ ترجمییه .4

 .293، صفحه ”خصومه
ذيیل میاده   ” المعجم الوسیکط  “ ترجمه .9
 .”كون“

كتیر  اد “نوشته” عالقه االنسان بااشکا  “ .0
 .19صفحه ی  محمد احمد العزی

ه پکیامبر)ص( بیه جهیان    نگیا  )ترجمه .7
، مجله ”دكتر عبدالعزيز كامل “هستی( نوشته
 .299كويتی، صفحه 

حرمت قطع شاخه های درختان مقکید   .8
به درختان تر و تیازه و غکیر میزاحم اسیت.     
تحريم قطع شاخه درختان، به طريق اولی شامل 

 .حرمت از ريشه كندن درختان می گردد
اولکن جايگاه حفاظت ” مهه مهرمه “اگر . 3

نکیز  ” مدينیه  “شده در تاريخ بشمار می رود، 
رد چنیدين  امن الهی[ است  در اين مو  حرم

شیکخکن آنهیا را آورده از    حديق آمیده كیه  
” أنیس بین مالیک    “جمله حديثی است كیه  

ص( نقل كرده  ))روی اهلل عنه( از پکامبر اكرم
از فالن جا تا بهمان جیا،  ” مدينه “كه فرمود: 

حريم امن است و نبايید درختیانش بريیده و    
چکزی در آنجا احداث گردد  هر كس چکیزی  

و مالئهه و هم مردم او  در آن احداث كرد خدا
ارسیاد   “در ” القسطالنی “را نفرين می كنند  

می گويد: شیهار در مدينیه و قطیع    ” الساری
گونه كه در حیرم  درختان آن حرام است همان

شهار در مدينه و قطیع    مهه حرام است ولی
درختان آن[ ومان ندارد زيیرا حیرم مدينیه    
برخالف حرم مهه، محل مناسک حج نکست  

، صیفحه  1جلد” ارشاد الساری “نکد به: گاه كن
 .، چاپ قاهره113
البکوه و مشهالتها من منظیور   “ ترجمه .29

محکط زيسیت و مشیهالت آن از      )”اسالمی
 .2928ديدگاه اسالمی(، صفحه ی 

آمده اسیت:   21عد آيه یدر سوره ی ر .22
و يسبح الرعد بحمده و المالئهه من خکفتیه  »

من يشا  و هیم  و يرسل الصواعق فکصکب بها 
و تندر  « )يجادلون فی اهلل و هو شديد المحال

به سپاس او، او را پاک می خواند و فرشتگان 
نکز از بکم وی او را پاک می خوانند و آذرخش 
ها را می فرستد كه آنها را بیه هیر كیه میی     
رساند و آنان درباره ی خداونید چیالش میی    

 (.ورزند و او سخت تدبکر است
 “آنیرا در   ”لرزا  الصنعانیابوبهر عبدا. 21

چیاپ بکیروت(    83، صفحه22جلد  ” )المصنف
 .روايت كرده است

 

عشییق و مهییر و دوسییتی اسییت، زنییدگی 
بشريت در اين جهان، سرشیار از امنکیت و   
خوشبکنی است و آنچه كه باليای طبکعیی  
خوانده می شود، به عنیوان توطویه هیای    
جهان هستی يا نیوعی درگکیری و نیزاع و    

 –ن دشمنی مکان جهیان هسیتی بیا انسیا    
آنچنانهه برخی میاده گرايیان و طبکعکیون    

(29)گمان می كننید 
. و تلقیی نمیی گیردد    –

نشانه ای[   برعهس، آنها را همچون آيه ای
از آيات قدرت خداوندی می بکنکد كه فیرد  
مسلمان با دعا به درگیاه خداونیدی بیرای    
درخواست سالمت و عافکت، بیه اسیتقبال   

 عبیداهلل بین  “آن می رود. روايت شده كیه  
هرگاه صیدای رعید و بیر  را میی     ” الزبکر

شنکد سخنان خود را قطع می كیرد و میی   
گفت: پاک و منزه است خدايی كیه رعید و   
بر  در سیتايش او و فرشیتگان از بیکم او،    

 (22)« تسبکح می گويند.
 عبیداهلل بین عمیر   “به نقل از ” ترمذی “

روايت كرده كه رسول خیدا هرگیاه    ”ب
می فرمیود:   صدای رعد و بر  را می شنکد

پروردگارا! ما را به خشم خود مهیش و بیه   
عذاب خود هالک مگردان و پکش از آن میا  

 .را عافکت ده
ده كه ابوهريره از قیول رسیول   روايت ش

 از روا خداونید آورده كه فرمود: بیاد  خدا 
متعال است و با خود رحمت و عیذاب میی   
آورد اگر آنرا ديديد دشینامش ندهکید و از   

ركت آن را مسولت نمايکد خداوند، خکر و ب
 (21)و از شرّ و عذابش، به خدا پنیاه جويکید.  

مسلمان در برابر اين پديده هیای طبکعیی   
اعم از تندبادهای شديد، طوفانها و سکالب 

موویع منفیی    …ها و زلزله های ويرانگر و
نمی گکرد و سعی می كند از آثیار مخیرب   
آنها بهاهد يا بر زيانهیای حاصیل از آنهیا،    

د ولی با اين حال، چنکن حیوادثی  چکره شو
را شرّ مطلق نمی بکند و آنرا جنگیی علکیه   
خود تلقی نمی كند و به همکن دلکیل و بیا   

ال الیه   “و” اهلل اكبر “ییريفیحسن ايمان ظ
گويان با آنها برخورد می كنید و در  ” اال اهلل

برابر برخورداری از خکر و بركیت و نعمیت   
د و در الهی، خدای را ستايش و حمد می كن

چرا سپاس نمیی گذاريید  *   
آيه آتشی را كه می افزوزيید،  
ديده ايد  * آيا درخیت آن را  
شما آفريده ايد يیا آفريننیده   
مییايکم  * مییا آن را مايییه ی  
انییدرزی و سییرمايه ای بییرای 
بکابانگردان كرده ايیم * پیس   
نام پروردگار سترگ خويش را 

 (!كی بستایبه پا
و تا زمانی كه رابطه انسیان  
با جهان هسیتی، مبتنیی بیر    
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 طریقه تدفین:

احناف مستحب اسیت   از ديدگاه –8
كه قبر به صورت لحید باشید و واویع    

داشته و مکت مرده از جهت قبله قبر بر
نموده به سمت قبله  وی را به داخل قبر

 طرف قبله به خاک بسیپارند.  و روی به
جَ  الل ج ق  َعجنق  چنانچه روايت اسیت:  َعلصج   َ ضص

ٍَ ص ُّ  جل القَمدصینَج ص َعنق ق. َ بَ ل الن  ثَنص  َمنق  ََأى َأهق : َحد 
لقوَن َموق  لَج ص تَج هقمق مصجنق بصلَجل الققص فص  الز َمنص األق  ل یقدق ص  .لجق

ور ن طی همیک  و كرم اهلل وجهحضرت علیاز 
نمايد كه كسیانی كیه ديیده    کروايت م

باشند اهل مدينه در زمانیه اولیی كیه    
قبیر از   داخل می نمودند اموات خود را

ججل ، جهییت قبلییه  َدثَجج ق َأهق ٌء َأحق َ َأن  الس ججل َ جج ق
مرده را از طرف  "سل"طريقه  (٧1)القَمدصیَن ص 

ی مرده داخل كردن باال به پائکن جهت پا
امريست كه بعیدها اهیل مدينیه عیرف     
نموده اند. و از ديدگاه مالهکه كدام باكی 
ندارد كه از هر جهتی كه در قبیر داخیل   

 (19)شود ولی از جهت قبله بهتر است.
لیی  حنب ديگاه میذاهب شیافعی و   از

 "بگونیه مستحب است تیدفکن مکیت   
يعنی طوری است كه مرده واگذار  "سل

 سیپس از  زد نهايت قبر ون می شود در
با پای مکت به قبرپائکن  طرف جهت سر

فرود آورده به خاک سپاريده مکشود.  و
) عبداهلل ابن يزيد انصاری استدالل میی  
نمايند به آنچه كه روايت شده از ابن عمر 

 "بیه طريیق   كه پکامبر و ابن عباس
 (10) دفن و خاک سپاری شدند. "سل

ی كیرام  در بکن فقها اما اختالف نظر
فقط در اولويت طريقه تدفکن می باشد 

 "سیل  "لحاظ اگر به طريق از همکن و

آسان باشید كیدام گنیاهی نکسیت زيیرا      
 )ن قبراستحباب گرفتن مرده از طرف پائک

چنانچه روش تدفکن اموات در مقابر اهیل  
حرمکن شريفکن به همکن ترتکب است كه 

ه می شیود حتیی   قبر خکلی عمکق ساخت
ه رفق بی  ( تسهکل وشود زينه گذاشته می

مکان آيد برای تیدفکن كننیده گیان میی     
باشد، در هر صورت و طريق ديگری تدفکن 
آسان تمام شود به آن طريقه مستحب میی  
آيد. امام احمد صاحب گفته اند: به طريقیه  

 (17) های مذكوردفن گردد باكی نکست.
داخل كردن مرده در قبر گذاشته  بعد از

ه بیه قبلیه   شود برپهلوی راسیتش مواجی  
به خیاک سیپارنده مکیت     گذاشته شود و
مص الل  ص  َ " چنکن بگويد  "َعَلت مصل  ص َ سقول الل  ص  بصسق

روايیات   زيرا همکن گنه ثابیت شیده از  
 ص بقجنص عقَمجَر َأن  َعجنق َعلقجدص الل ج" چنانچه روايت شده:

القَمَیَ  فصج  القَقلقجرص ، ََ َن نصَ ا َأ قَ ل   َصل ت الل  ق َعَلیق ص َ َسل مَ الن لص   
جمص الل ج ص َ بص لل ج ص َ َعلَجت مصل ج ص   َ سقجول الل ج ص.  َ بَ ل َمجر و  : بصسق

ججمص الل ج ص َ بص لل جج ص َ َعلَجت سقجن  ص َ سقججول الل ج ص بَج ل َمجر و   َصججل ت : بصسق

معنی آن اينست كه بنیام اهلل   (٧1) الل  ق َعَلیق ص َ َسجل مَ 
رسول اهلل تسلکم نمودم  بر ملت گذاشتم و

 ترا در اين قبر.
ماتريدی مکگويد: ايین دعیای میرده     و

زيرا اگر شخص مرده باشد برملیت   ،نکست
جائز نکست اينهیه حیال او    رسول اكرم
در وفات كرده باشد صورتی كه  بدل شود و

غکرآن صورت نکز بدل نمی گیردد. ولیکهن   
میی   أمومنکن شهدای روی زمکن خداوند

ر صورت مسلمانان شهادت میی  باشند. به ه
همیکن گونیه    مرده سنت دهند بعد از وفات

جاريست. شرا تمام مسوله در كتیب فقیه   
 (13)اسالمی آمده است.

بسته های كفین را بیاز    سپس گره و
خشت خام بر روی نقیب ورودی   ،نمايد

يا غکره  لحد بگذارد با كلوخ چوب نی و
دهلکیز قبیر    بعداً ه شودپوشانداشکائی 

بخیاطر   ،از خاک پركرده شیود  باره دو
اما استفاده از خشت پخته  حف  لحد و

در قبر بدون ورورت مبکحه مهروه می 
نیرم   كه خیاک سسیت و   :، مانندباشد

باشد. زيرا ا سیتفاده از خشیت پختیه     
نکازی برای تزين می باشد و مرده به آن 

ندارد. خشت پخته عبیارت ازز اشیکائی   
 است كه توسط آتش پخته شیده باشید.  
مشايخ بخیاری: مهیروه نمیی پنیداريم     
استعمال آجور و چوب را در شیهر هیای   
خود بخاطر ورورت و نکاز به آن. نسبت 
 يه سستی و نرمی زمکن های خودشان.

در بیاالی  تلقکن مرده مستحب است 
 ابوهريره روايت است: ش چنانچه ازقبر

نَجج اَوَ َصججل   َصججل ت الل جج ق َعَلیقجج ص َ َسججل مَ  َأن  َ سقججول الل جج ص  ، ت َعلَججت عص
َر َفَحَيت َعَلیق ص مصنق بصَلل  َأقسص ص َث َث  ثقم  َأَتت   .  َ (٠٣)القَقلجق

َقمق {. َنج  َه  َ َلقق نجق َی ص األق َلت: } مص میا     یَجققول فص  القَحيجق
فصج    َ  ايیم،  شما را از زمکن آفريده

َقمق {  الي  نصَیج ص: }  َ  و بدان بیاز  فصیَهج  نق صیجدق
َهج   فصج  الي  لصيَج ص: }  َ   َ  ،گیردانکم  می نجق مص

جَرى{. رصعقكقمق َت َ و  أق ق ٍق و بار ديگر شما  نق
آوريیم) بیرای    را از آن بکرون می

-طه . حساب و كتاب و جزا و سزا(
 (99آيه )

كیه مکگفیت در   : گفته شیده 
َص األق قَ  َعجنق : مرتبه اولی الل هقجم  َعج 

 از بغل گکری نجات بیده و  )َعنقلَجیقج ص 
در ، را وسیکع بگیردان (  قبرش 
ججَم ءص  :دومییکن ججَتحق َأبجقججَواَ  الس  الل هقججم  افجق
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ج ص  دا! دروازه های آسیمان را  )خداون لصرق حص
گشاده دار( و در سیومکن  وی  به ارواا

جَن القحقجو ص الق صجینص  :بارمی گفیت  ج ق مص ) الل هقجم  َاَ عق
بهشتی نصکب  را حور های پروردگارا او

الل هقجم  : می كردبرای زن چنکن دعا  و .كن
َمتصجكَ  لقَه  القَجن َ  بصَرحق  رحمیت ه يا اهلل بی  ) .َأ ق ص

 .خويش اين زن را داخل جنت بگیردان 
بیاالی   بعد از آن بريزاننید خیاک را در  

مرده چکزی غکر از خاک كیار نگکرنید   
ه عمارت اسیت  استفاده بکشتر به منزل
 (12).قبر برای عمارت نکست

 ريیا و بو، حرام است گذاشتن بالشت
اينها برای مرده در قبر از جهت  همانند

مطلوب ، تلف كردن مال بدون ورورت
در امر خاک سپاری آن است كیه روی  

را برهنه كرده به خاک تماس بیدهی   او
 بخیاطر رجیا  و  ، از روی تذلل وتواوع

 "تعیالی  طلب رحمت خدواند تبارک و
چادر فرش كردن در تحیت   بحق است

اين مورد  در (11) قبر. جسد مبار ک در
اخیتالف   : بخیاطر تنیازع و  گفته شده

بییوده  بعلییی حضییرت عبییاس و
 گسترانکدن قديفه ای را بیرای رفیع و  

در قیول  ، مورد قطع اختالف ايشان در
ديگری  فرش چادر بخاطر نمهی بودن 

: آن قد ، بر قول ديگرخاک مدينه بوده
يفه را مبارک گاهی به گرد خويش می 

د فرش می گاهی در زير پای خو كرده و
روی اين منظور برايش خطیاب  ، نموده

هکچ  گفتند كه بعد از پکامبر كردند و
كسی ديگری آن را نمی پوشید يعنیی   

 .وی تحت مکت در وقت دفن
َ لقججوا بَجیقنصجج   َ َعججنق َأبصجج  مقوَسججت بَجج ل  َ  بَجججیقَن  : ) الَ َتجق

 األق ق ص َ یقئ  (.
بیاره   حضرت ابیی موسیی اشیعری در   

تدفکن خويش وصکت می كند كه در وقیت  
دفن چکزی را روی قبیرش فیرش نهننید)    

 زمکن خالی از فرش را بهتر می دانند(.
 چگونگی خاک سپاری

شیمار مشخصیی را    جمهور فقها عدد و
 در مراسم خاک سپاری تعکن نهرده انید. 

تعداد نظر به حسیب   روی اين منظور تعکن
حال مکت به قدر ورورت و حاجت در وقت 

 تعکن و مشخص می گردد.
 ديییدگاه مییذا هییب شییافعکه: مسییتحب

تعدادبه خاک سیپارنده  مکدانندكه تا  باشد
گان مکت و از نظر قول قاوی مذهب حنبلی 

ألصن  الن لصج   هم به همکن نظر است می باشیند:  
 (٠٠)أَلقَحَدهق َث َثٌَ   َصل ت الل  ق َعَلیق ص َ َسل مَ 

در صورت پیکش   :دفینت ترتیب در تامراع
آمدن حادثه و واقعه هیای میرگ دسیت    
جمعی خانوادگی و اجتماعی در حال عدم 
امهانات  كه هر كدم يک در قبر جداگانیه  
به ترتکب دفن گردند كه احتمال تغکر آنها 

سیپس  ، اول پیدر  اشتباه نشیوند.  گمان و
زله به سلسیله قرابیت   به همکن من مادر و

مراعیات  نظر به مرتبه ای قرابیت ترتکیب   
گردد اما! در صورت امهان تخريب و انفساخ 

مکتیی كیه امهیان     ابتدا  شیود بیه تیدفن   
خطرتغکر آن بکشتر مکرود به همکن منیوال  

بسپارند. و در صورت كه  سائرين را به خاک
دو زن يک شخص  در يیک زمیان بیاهم و    

زم است كه به حق يهجا  فوت می نمايند ال
قره در مکیان ايشیان اولويیت در تیدفکن     

 (14)گردد. مراعات
 حد کفائی دفن

دفن مکت جائز  :دیدگاه جمهور فقها از -1
حفری  می شود به حد ا قل اندازه خند  و

میانع انتشیار    كه جسد مرده را بپوشاند و
 امهییان نگهییداری و عفونییت مییدفون و

 كه امهیان ، حفاظت وی از درندگان گردد
يا كشکدن جسد مدفون به گمیان   نبش و

اغلب ممهن نباشد. اندازه اقل عمق قبر به 

فقها  تعیکن   نصف قامت از ديد بعضی از
گرديده و اكثرآنها بیه قیدر قامیت) قید     

 مکداننیید، امییا حفییرانسییان( مسییتحب 
بکشتر از اندازه قامیت سیتوده نمیی    قبر

هب میالهی عمیق   باشد، اما از ديدگاه مذ
توجه به اينهه مستحب با قبر نهايت ندارد

 دانسته شده كه زياد قبر عمکق نباشد.
 انواع اشکال قبر

بركه برابر است قجائز است دفن مکت در
 شق) شامی(.يا باشد وقبربه صورت لحد

به شهلی حفر می شیود كیه    لحد: -1
به اندازه تعريف شده به شهل مربع  اوالً

 اندازه قامت ودر نظرداشت  مستطکل با
نظز داشت شرعی جای  در عرض مکت با

جانب قبله به شهل تاقچیه بیه   ه مکت ب
اندازه گنجايش مکت در بغل قبر كنیده  

لحید   ،می شود همانند شیهل جويچیه  
امیا   محهم. زمکن سخت و بهتر است در

 در غکر آن قبر شامی خوب می آيد.
به آن قبری گفته می شیود   شامی: -2

كه زمکن فقیط شیق مکگیردد مسیاوی     
ديوار داشته باشد يا  است كه شق)قبر(

های شامی در زمکن هیای   قبر اكثراً ،نه
 قبر، سنگ زار معمول می باشد سکلی و

شامی صرف يک چقوری بصورت دهلکز 
  (19)حفر می باشد.

 سترقبر

به اتفا  فقهیا مسیتحب اسیت     -13
ستركردن قبر در حال تدفکن كه مکیت  
زن باشد به علت اينهه وجود زن عورت 

ز اعضیای آن بیرای   بوده نشود نقطیه ا 
بروز انتشار كفین   ،حاورين برمال گردد

روی اين ملحوظ مأمور بیه   امهان دارد.
در  ،پرده  كشکدن قبر زنها شده اسیت 

روی احتکاط شخص خصی  اين مسوله از
اما در مسیوله سیتر    دارد. حهم زنان را
بکن فقهیا اخیتالف موجیود     قبر مرد در

به قول جمهور فقهیا مهیروه    نظر، است
پرده كردن  قبر میردان مگیر بیه    است 

چنانچیه از   غکیره.  عذر ماننید بیاران و  
روايت شده كیه   كرم اهلل وجهیه  حضرت علی

باالی قیومی كیه    ايشان عبور نمودند از

قدرت پوشکدن آن را بیه خیود   
را در قبییر  او  ًنمییی بکنیید بنییا

انداختند. روايت مذكور به حید  
شهرت نرسکده كه بیه آن اخیذ   

بیه  نسیبت عیدم    ، حجت شود
خالف اجماع اصحاب كرام زيیرا 

ت رسکده چنانچیه از  آن به ثبو
َأن  روايت است:  :/یامام ترمذ

جججَ  الق  جججرصَه َأنق یجقلقَقجججت َتحق َمیَججج ص ابقجججَن َعل ججج َس ََ
ٌء عصنقججَد الججد فقنص  يعنییی مهییروه   .َ جج ق

دانسته شده فرش كردن قبر در 
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 پنیدارد از عکبی بر آن نمیی   مکدانند و
برخالف آن سعکد  ،عامرجمله عقبه ابن 
اسیحا   ، ثیوری  عطیا  و ، ابن مسیکب 

تدفکن مکت را در روز اگر ممهن باشید  
بخییاطری كییه ، مسییتحب مییی داننیید

 مشاعکت همرای جنازه در روز مکسیر و 
 باعق تهثکر جمع نمیاز  آسان تربوده و

قدرت تدفکن مکت بیه   امهان و ،گذاران
 طريقه مسنونه می باشد. امام احمید و 

 دانسییته انیید در مهییروه  /حسیین
ه در روايیاتی آمیده   چنانچ (18)رواياتی.
َأن  الن لصجج   َصججل ت الل جج ق َعَلیقجج ص َ َسججل َم َ طَججَ   :اسییت

ججَح بص ص بقججلصَا َفكق  ججنق َأصق َر  َعقجج   مص م جج ، فَججَذََ َفججَن فصجج   یَجوق
َفججَن َغیقججرص ءَ ئصججلَ  ، فَجَزَعججَر الن لصجج ُّ َصججل ت بقلصججَر لَججیق    ،  َ ََ

لَججَر الر عقجل بص لل یقجل نصال  َأنق الل  ق عَ  َلیق ص َ َسجل َم فصیج ص َأنق یجققق
ججججَطر  نصنقَسجججج ٌن نصلَججججت َ لصججججكَ یق  حضییییرت " .(٠٧)ضق

روزی در خطابییه ای كییه بییه  پکییامبر
ياد كیرد از وفیات   ، اصحاب كرام داشت

 در يهی از اصیحابش تهفیکن كفیائی و   
 شب مدفون شده بود ناپسند دانسته و

تدفکن درشب مگر در  برحذر داشتند از
گییردد. حالیت ناچیاری محتیاک بیرآن     

دفن كردن مکت در وقت  :مذهب حنابله
زمان زوال  در غروب آن و، طلوع افتاب

لَجَ  بقجنص َعج مصَر لصَقجوقل عققق  (49)مهروه میی داننید  
َق َس َع َت ََ َن َ سقول الل  ص َصل ت الل  ق القجقَهنص َ  : َثَ 

هَ  لجقجججَر ، َأ ق أَ نقَصججَلَ  فصججیهصن   نَججج  َأنق َعَلیقجج ص َ َسججل َم یَجنجق نق نَجقق
تَ نَجججج  ججججمق فصجججیهصن  َموق ججججیَن َتطقلقججججکق الش   ق بَ اصغَجججج   َحت ججججت : حص

ی ،  َ تَجرقَتفصکَ  یَروص حص یَن َتَضی  ق  ،  َ َن یَجققولق بَ ئصمق الظ هص حص
 ق لصلق قرق  ص َحت ت تَج قرق َ الش مق 

روايیت  بیه   .(1١)
سول اهلل نهیی  ر :عقبه ابن عامر جهنی

سیه وقیت كیه نمیاز      را در می نمود ما
، مردگان مان را دفین كنیکم   بخوانکم و

واوح نمود كه در وقت طلوع آفتیاب تیا   
وقتکهه آفتاب طلوع نمايد بصورت روشن 
بلند آيند، در وقت زوال حیکن نیکم روز   
قکام زوال و در زمان رفیتن آفتیاب بیه    
 طرف غروب تا آنوقتی كه غروب نمايد.

مهیروه   ه مذاهب حنفیه، شاافعیه: دیدگا
اوقات میذكور   نمکدانند تدفکن مکت در

كه نماز كردن درآن منع گرديده اسیت  
باآنهه دفن مکت در غکر مذكوره بهتیر  

حالکهه پرده  را در دفن می كردند مردی
كشکده بودند قبر را به مجرد ديدن ايین  
كار پرده ها را جمع كرد و فرمود اين برای 

وجود آنهه در مکان اصیحاب   زنان است با
 (10)حضور داشتند. رسول اكرم

مسیتحب اسیت    :دیگاه مذهب شافعیهاز 
بدون تبعکض جنسکت امیا در بیاره زن   

از جهت ترس برهنیه  موكد تر می دانند 
شت انداختن مکته در شدن در حال به پ

باز كردن گره كفن مرده تا اينهیه   و قبر
آشهار نگردد آنچیه الزم اسیت   و ظاهر 
 تر پوشش آن.س

 دفن همرای تابوت

فقها  كرام به توافق عام تیدفکن   –11
بیه   ،تیابوت را مهیروه دانسیته انید     با

ورورت  زمان حاجت و استثنای وقت و
شرعی مانند تدفکن مکت در زمکن های 

، ريیزان اسیت   كه خیاک آن سسیت و  
كراهکت از آن جهت اسیت كیه اتخیاذ    
بیه  تابوت مشابهت به اهل دنکا است كه 

هم چنان در  ت آن فخرمی كنند وجمال
 و بوت روايتیی از نبیی كیريم   باره تیا 

نقل  رصوان اهلل تعال علیکهم  اصحاب آن حضرت
 نگرديده است.

با  فقهای حنفکه در باره تدفکن همرااما 
كردن بوت فر  قائل اند درمکان تابوت تا

مرد و زن، ايشان بیدين باورنید انید كیه     
باشید   تدفکن زن با تابوت بهر صورتی كه

گناهی نکست. بخاطريهه سیتر، تسیهکل   
 (17)آورتر برای تدفکن مکته می باشد.

 اوقات مکروه شب و تدفین در

ديگاه مذاهب ثالثه به صورت  از -12
از يک نگاه مذهب حنابله دفین   اتفا  و
اوقات مهیروه و شیب  هنگیام     مکت در

به خالف حنابلی ، مهروه می دانند مطلقاً
ام را مهیروه  ها دفن كردن در شب هنگ

 به نسبت تدفکن شماری از نمی پندارند.
علیی،  ، ابیوبهر  :م هماننید اصحاب كیرا 

فاطمه و همچنیان  عثمیان ابین عفیان،     
 .روی اهلل عنهم اجمعکنعائشه و ابن مسعود

 نظر موافقین تدفین در شب

گروهی مراسم تدفکن در شب را جائز 

 ادامه دارد... (41)می باشد.
، 6٣٣/ ١ابجججججججججن ع بجججججججججدین ،  ٠١1/ ١( اللجججججججججدائک٧1)

 .1٧6/ ٧ الم ن 
 .٧1( القوانین الفقهی / ٧٢)
صججلت اهلل ابججن علجج س: " أن النلجج    ( حججدیث ابججن عمججر٧6)

سجل مجن بلجل  أسج  سج  " حجدیث ابجن علج س أ رعج   علی   سلم
   ائججججرو  -٢1/ 1عنجججج  اللیهقجججج  فجججج  سججججنن )  الشجججج ف  ،  

أمجج  حججدیث ابججن  فجج  نسججن  ه عه لجج .   الم جج َ  ال يم نیجج (  
جججر ابجججن حججججر فججج  التلٍجججی )     -١٧1/ ٧عمجججر فقجججد َ 

ج ت ابجن تیمیج  عجزاه نلجت أبج   َر  الطل ع  الفنی ( أن أب  الل َر
 بكر النج  .

/ ٧َشجججج َ القنجججج ع ،  ١٠٠/ ٧(   ضجججج  الطجججج للین٧٩)
 .1٧٩، 1٧6/ ٧،  الم ن ١٠١
صجججلت اهلل علیججج   ( حجججدیث علجججد اهلل بجججن عمجججر: " أن النلججج ٧1)
/ ٠َجججج ن ن ا أ  ججججل المیجججج  . . . " أ رعجججج  الترمججججذي)    سججججلم

بججججججججج ل  (  1٧٢/ ١ابجججججججججن م عججججججججج )    الحللججججججججج (،   ٠٢٢
 ي: هذا حدیث حسن غری  من هذا الوع .الترمذ
، ٠١٧/ ١ ،  اللجججججججججدائک6٣٣/ ١( ابجججججججججن ع بجججججججججدین٧٧)

/ ٧،  الم نجج ١٠1/ ٧  ضجج  الطجج للین ،  ٧٧/ ٧ الز بجج ن 
٢٣٣ 
( حججججدیث: " أن  سججججول اهلل صججججلت اهلل علیجججج   سججججلم ٠٣)

 صججلت علججت عنجج او . . . " نجججده مججن حججدیث أبجج  هریجججرو،  
  ، أ رعج  أحمجد) ننم      من حدیث أب  أم مج  بلفجم مقج 

/ ٢  المیمنی (  ضج ف  النجو ي فج  المجمجوع)  -٧٢1/ ٢
   المنیری (. -٧٧1
/ ١،  اللججججججججججدائک6٣١، 6٣٣/ ١( ابججججججججججن ع بججججججججججدین٠١)

/ ٧ جججر  الز بججج ن  ،  1١٧/ ١ح  جججی  الدسجججوب  ،  ٠١٧
/ ٧  ضججججج  الطجججججج للین ،  ١١١/ ١عجججججواهر ااَلیججججججل ،  ٧٧

 . ٢٣٣ 1٧٧/ ٧،  الم ن ١٠6
بطیفجج  "  صججلت اهلل علیجج   سججلمبلججره( حججدیث: " ع ججل فجج  ٠٧)

  الحللجججج ( مججججن حججججدیث ابججججن  -666/ ٧أ رعجججج  مسججججلم) 
 عل س.

 ،  ٧1،  القجججججججوانین الفقهیججججججج / ٠١٧/ ١( اللجججججججدائک٠٠)
 ،  ٢٣٠/ ٧،  الم نججججججج ١٠٢، ١٠1/ ٧  ضججججججج  الطججججججج للین

 .١٠١/ ٧َش َ القن ع
/ ٧،    ضججججج  الطججججج للین٠٠٠/ ١( أسججججنت المط لججججج ٠1)

١1٧. 
/ ١عجججججججواهر ااَلیجججججججل  ، ٢٧٧/ ١( ابججججججن ع بجججججججدین٠٢)

/ ٧ جججر  الز بججج ن  ،  1٧٧/ ١ح  جججی  الدسجججوب  ،  ١١١
/ ٧  ضججججج  الطججججج للین ،  ٠1٣، ٠٠٧/ ١،  القلیجججججوب ١١1
 .١٠1 ،١٠٠/ ٧  َ القن ع ،  ك١٠٠، ١٠٧
 ،  6٣٣/ ١ابججججججن ع بججججججدین ،  ٠١٧/ ١( اللججججججدائک٠6)

أسجججججنت  ،  ٠1٧/ ١،  القلیجججججوب ١١١/ ١عجججججواهر ااَلیجججججل
/ ٧َشج َ القنج ع ،  ٢٣١/ ٧،  الم نج ٠٧6/ ١المط ل 

١٠٧، ١٠١. 
/ ١ابججججججن ع بججججججدین ،  ١66/ ١( الفتجججججج  ى الهندیجججججج ٠٩)
/ ١ح  ججی  الدسججوب  ،  ١٣٣/ ٧،  الز بجج ن ٢٧٧
، ١١٧/ ١عججججججججججججججواهر ااَلیججججججججججججججل ،  1٧٣، 1١٧

 .٢٣٠/ ٧،  الم ن ٠1٧/ ١ القلیوب 
مواهججججججججججج   ،  6٣٩/ ١( ابجججججججججججن ع بجججججججججججدین٠1)

،    ضججججججج  ٠٢٣/ ١،  القلیججججججوب ٧٧١/ ٧الجلیججججججل
، ٧٣٣/ ٧ح  ججججججی  الجمججججججل ،  ١1٧/ ٧الطجججججج للین

 .٢٢٢/ ٧ الم ن 
 طجج   صججلت اهلل علیج   سجلم( حجدیث: " أن النلج ٠٧)

ر  عجج   مججن أصججح ب  " أ رعجج  مسججلم)  / ٧یوم جج  فججَذ
   الحلل ( من حدیث ع بر بن علد اهلل. -6٢١
َشجججججج َ  ،  ٧٧٧/ ٧( مواهجججججج  الجلیججججججل1٣)

 .١٧1/ ٧القن ع
( حدیث عقل  بن ع مر: " ثج َ سج ع ت. 1١)

   -٢6٧ -٢61/ ١. . " أ رعججججججججججججج  مسجججججججججججججلم) 
 الحلل (

، ٠٢٣/ ١،  القلیججججوب 1١/ ١( اال تیجججج   1٧)
 .١1٠، ١1٧/ ٧  ض  الط للین  
 



 

 

 

  

 

   

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجوي هج  هج ه  هلجان د ت نج   ج   ب  ض   ک  س

سي  ججج    جججاي چججج  سم سا ججج   ب مضعججج و د س م لججج ا ا  

سي م ججج س  س ف  ججج  س آزهججج  يي ضججج   ججج     اججج  لجججوي 

  جججج   ښجججججم يي   ګججججج  سهلجججججان د  جججج  ښججججج يي چججججج   هجججج 

عبجج س   جج  ښجج   ول    جج   لججوي مو  أ جج ک هللا

س  واججججججج   ججججججج   ومو ججججججج و  ججججججج ب  مو ه  اججججججج   ججججججج  هغججججججج  

 جج     معنجج ض  مو لواجج   جج  ز   ښجج  لججوي چجج   جج  

 وججججججججج   ججججججججج ي  أ ججججججججج ک  ججججججججج مي وموع جججججججججک  ججججججججج   س

   ججا ږيف  جج  سي   جج و  مځججي چجج   وجج     واجج  

مو عنا اججججججج   ججججججج  هغججججججج   ول م ججججججج م لجججججججوو چججججججج   ججججججج ک 

 ع ججج   مض ججج د مو   غنکجججه  ججج  وججج آد أ ججج مي

يجججججججي  ججججججج  م ججججججج سنل   ججججججج   ججججججج  ووججججججج  ک  ججججججج   ت ججججججج د 

لو ججججج يف چججججج  ستججججج  عنا اججججج   ججججج   ججججج     معنججججج ل 

 جج   جج   رمضک وغ  جج  سمسججاي  أوميججيف  جج ک هللا

   ه يي:

   ججججا ض  ضجججج   جججج    هلججججان ا د   وجججج  س  ججججي ذ ي ذم  س س

  ا  وجج ن ا   ججج  چجج  وس يججي   ججج ږي  جج  ټجج ل ي و جججک مو ټجج

حجج   جج  ا ججک   جج  مو س لع ججي  جج   ي  جج  سجج مو  جج ي  جج   س

  جج ږيف  جج  سمسججاي  جج ل  جج  چجج  م جج مر تجج  يججي  ورججي وي مو 

 ض  ټ ض    دګ  وا  ال  ت  و د   تي. 
حج  ضغج ي هعدج  وکج   : س

   مو م مس  ل ل سي.
حججج   ججج   ججج يعک  ججج  هغججج   

 اګوي لو جججججي سي چججججج   ججججج     ججججج  وججججج ن ا  مو وججججج اګوو وججججج

   و   ا        و اګوي  ول م  م ل ږي.
 جج مي  حجج  مسم ل ضجج  الجج  ه  جج  س س 

 جج   عبجج س   جج      جج ل مو مسم لججج ل سي   س أتعجج ري

 س  س  وججججججج  مو س س أ ججججججج ک  ججججججج مي چججججججج   ججججججج  سي  ججججججج   س

    عن  ا  مو ث مت ا   ک ل  مځي.
چج  ا   دج  وي نج  ښجی د     هج  هلجان د 

 جج  ټجج ل عن  جج  ن وجج  حجج   جج   سيف چجج    وجج ک يججي 

 جج  آنجججک مو  ججج نث  جج   ث تجججک  ججج   ي مو  جج  اججج  م  ميجججي 

   عذمب سي مو هدک  يي     سي.
يعيججي  جج   رر آ

ضجججج   جججج    س ت ججججک هللا  جججج  و  أ جججج مي  اکجججج   جججج   س

 ججج مد مو  و  اججج   و ي س حججج   ججج    ججج   يف چججج  څججج ک س

سي ټ ضجججججججججج   أوس وضجججججججججج يغغف  جججججججججج سي ت لججججججججججک  جججججججججج ک هللا

سي وسف  ججججج مد مو     ججججج  و لجججججوي چججججج   هلجججججان ا ا   ججججج  س

ستججججججج   ججججججج   مسم لجججججججوي مو ت  ت ججججججج   ک م يجججججججي هججججججج  سهججججججج ه  

ګدججججج ه ا  س  ل ججججج وف  جججججي ذا    مو  ججججج  تججججج     هلجججججان د س

هجج  هجج ه   مضعجج و د سي س  لججد     جج   مځججيف اجج   ب

 ا جي  ج  تج     س هلان د    اکج ب لجوي.   غنکجه

ر مي  ج مي سمسجاي حج  هجي  سمساي   هج ن ي سي:   

 جج  اکجج ب لججوي چجج   جج   جج  اجج    جج  مو اجج  هجج  چ  جج  

سي سم  ول عبجججج س   أوججج د ښجججج سل ويغ  جججج مي

 زهججج اي  ججج  ت  ججج  هججج  لجججوي وکججج  چججج   ججج   د مو س

هغججججج   عججججج ري ضوجججججک ي تججججج م ي چججججج  س م لججججج د ا جججججک 

ا جججججججک مو عنا اججججججج     ججججججج  مو  ججججججج مب لجججججججوي ضججججججج  سي 

  نججج مزي  ججج  م ججج    ججج   چججج     اججج ک  ججج  الججج

عب س  ولوو      مي  ج ف وکج  چج   ج   د 

زهججججججج اي سښجججججججن  سي مو  ججججججج  هخ ا ججججججج  س  قججججججج   ججججججج   

ت ض ضجججج  مو   ججججه ميلجججج ا  ه ججججي لجججج ي   هغجججج   زهجججج اي س

چججج  هججج ه  ججج  زهججج اي اججج  وم معنججج ل ښ يلججج    موښججج ي 

مو ضج   ججني و ي الجج  هج  وم ويف چجج   جج  سي تجج    

 سمساي   ه يي: أ     ک   مي

رربججي ضجج   ججک   جج   د     جج  سښججن   

سي مو   سججججججاي هجججججج  هغجججججج   جججججج  سښججججججنيي وا  ججججججايغغ اجججججج  

 جججججج  مهججججججج   ججججججج   واججججججج   أ ججججججج ک  ججججججج مي هجججججج اي ت نججججججج  س

هخاکج ا  عنا اجج   ج   سښججن   ج  و ججک مو ه وجج  

و اجججججج  لججججججوو چجججججج    هجججججج اي هلججججججار  ججججججايف تاکججججججي ت نجججججج  

نججججج سو ي  وجججج س  وججججج مب و لجججججوو مو  جججج هخ وو   ججججج ف س

 د ضجج  سوز  و س  چجج  سع خججي  جج  و و هجج ه  هلججان

ه ن کجج   جج  و ماجج ي  س أالجج  آزمسنججيي مو  جج مي

   واجج  تدجج ګ ا   خجج  لجج ي يعيججي تدجج   ګجج د يججي مهجج  

    مو ګد   اج  سي مو تخوج   ج   يف اج  هج اي  س

 أ ج مي ه څ ک چج  س سم رر 
ضججججج  ي  جججججج  هجججججخ م وي وزهجججججج  س  چججججج  ښجججججج  

 ججججج    ججججج   أعنججججج  ولجججججوي مو ضججججج   ججججج مي

ف  جج  عبجج س   جج  څجج ک  جج  ک اجج  لججويغغ

سي   ججججج و ضکججججج  څدګججججج  چججججج  حججججج  هججججج  س 

هبججججججج  ک سنججججججج  ضججججججج   دځججججججج  تدججججججج وو  م ججججججج ر س

الججج   جججدځ   لجججج  سي مو  ججج  عبججج سم    جججج  

هجججججج  حجججججج  نجججججج مز يي عبجججججج س  سي چجججججج  هجججججج  

 تججج  ي مو هججج  هججج ري   ل جججک ضججج ي مو حججج  س

هغججج   س مهجج    وججج ي ل ضجج  مو س أ جج مي
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تجججج  هجججج   جججج   جججج    م جججج   مو  جججج  س جججج     ججججي ذا    

 جججج   ذلجججج ف م جججج غ    مو سعجججج وي لجججج و څ اګجججج  چجججج  

   ه ن ي سي:   غنکه

سع خججججي س و ځججججي سعجججج س  مو  ربهلججججه  سعجججج  

هخجججججج    غنکهماجججججج   بهلججججججهن    يججججججي چجججججج  هجججججج  موضجججججج  هجججججج  س

 لو جج يف  جج  سي و و  جج  سعجج وي وبا ججږي. عانجج وو س

سي و ځججججي  جججج  تجججج     جججج  و  ججججي سيف لجججج  نجججج   جججج  ي  جججج  

ع  جججججج   ت اجججججج ي هججججججخ  جججججج  وباجججججج  وس  ججججججيي موضجججججج   جججججج ک 

الجج  س ټ ضجج      جج ا  ضجج   جج    تخوججد   أ جج مي

 ف هنججججج م  مز سيجججججي سعججججج وبا ي  أوتججججج م ي  ججججج ک هللا

حجج  هلججج رب   لججج ري  جج   ججج  واججج ي  ول  وښججج ا  

 لوو: ج

  وججججججج ا   هخججججججج  س حججججججج   ججججججج  ضججججججج  و  اججججججج  الججججججج  س

هخججج  ضججج  نجججج      ججج لف حججج   ججج  ضججج  و  اججج  الججج  س

      جوي الج  سحج  ضج   ج    ه ج    م  لج  ف س

هقکجججج  ل ضجججج   جججج  و ججججک  جججج   جججج ک سي چجججج   حجججج  س

م  خ    ولويف ض  چ  الج  چج  هج و  نج    ج  وي 

چ      چ  ل هج  هع هاج  ضج ي اج  ضج  هغج   مو ن  ض 

 جججججج   سي هلجججججج هر  مو ښجججججج   ججججججا ک ولججججججوي  لجججججج ر 

عبججججججججج س  ضکجججججججججج : وججججججججج اخف  و  ف ز جججججججججج   مو اججججججججج   چجججججججججج  

هغجججججججججج  و جججججججججج يي سي  و الجججججججججج  و جججججججججج   جججججججججج ي سي س

 مو يف ضجج  حجج  الجج   جج   م اجج    سي   جج  مو   ججج ه  

حججج  س  اججج  لججج ي مو  ججج    سا جججي سي اججج  تججج م يف س

ضګجج ي وکجج  چجج  ل ضجج    ه جج ل سي  جج ل هجج ل و  مسم

لج   جج   ج مر هجج ل حج  ولججوي لج  څجج  هج   جج   يججي 

حجج    وجج ک  جج و  ږي  مسم ل ججږي مو ضجج  ذهججي يججي س

 حجج   جج  نجج د  جج  س حجج  ثجج مب يججي اجج  ل ججږيف س  جج  س

  ججج  و مو ا جججک هاګججج ي   ججج م لججج ل هلججج رب سيف س

   ي ه ي    و  اج  مو هغج  څج ک چج  س ج  ي ضج  

 حججج  اججج  ضججج  ت ه ججج   م اججج  الججج   کجججه  جججاي مو و  جججاي اججج  

هلجج رب سيف حجج   جج  چججي  وما ججږيف اجج  سو   لع جج  

و اخ سي ولوي مو چ   اج   ج    جه  ج   ت ه ج   مهجيف 

مسم لججوي مو ت ججج سي  اجج  سو   لع جج  وججج اخ سي ت جج  هججج 

   .سع ګ  ي ووميي

 س هجججججججج سو   و  س  چجججججججج  حجججججججج   جججججججج   ق قججججججججک  ججججججججي س

م جج ر ضجج  م  جج ا  الجج  هغجج   هجج  سپ چججي ضجج  ټ ضجج  

ل  جججججي  ججججج   ابججججج ي  جججججج    ججججج   هججججج   ججججج  و و ججججج   س

هغججج    ججج پ سپ مو  ججج  ټججج ل عنججج   جججي ن وججج   ججج  هججج 

سپ چجججي همجججي هع نجججي  ججج  س و  اججج  هلجججان د  ججج   

 اګجج   ف  جج مد مو م جج   عک   جج م هججوي. هنجج موجج   

 س حججج  س ا   ججج    مو  ومهججج      ل لجججک س عانججج ی ل مهججج  س

مو وم بججججج     ججججج  م واججججج   مسم ه ضججججج  س  ججججج س ا ف   وججججج ا 

 :   ي سيسمسا   مت

ضغجک  جي سوکج  ه ض رج  هعدج   حج   ج  

هللا تعججججججج رب هججججججج  ر ت جججججججک هللا  سپ مو  ججججججج  م ججججججج     جججججججي س

مسم ه ضججججج  ضوججججج     ججججج   وججججج اګوو هد  جججججك  س  ججججج  وغ  ججججج  س

   ټ ه ي و ک  ي وک  ه ض     ح  وميي:
م جج ر س ججي ذ ي سنجج   دځنجج   حجج  س 

هغجج  هلججان د  جج   تدجج  س  چججي  جج  ټجج ل عنجج   ججي نجج  وجج  س

 جګ     ج  ت جک هللا  ج  و  ج  سذه  چي سه   ضج  ا قجي 

 مو  م ګ   مد وض ي     ه ږي.
وججج آد ع ججج    حججج  س 

عانجججج وو  مهجججک س مض ججج د  ججج  آن  اجججج ف ابججج ي م جججج سنل  مو س

 جج  م نجج ګ  جج    جج    جج پ  جج  چجج چي حجج   جج    ججاي 

 يججججججي  جججججج   هجججججججوي س
 
ضجججججج يي ګدجججججج   ه  كججججججب ګ ججججججج   مو وکجججججج م

و ج   ومرجب هج   اګ       ض  عجذ  الج   و   ه ږي. هن م

عبجججج س  ز جججج   ثجججج مب ضجججج ي. ضكجججج   ګدجججج   تاجججج   جججج ي س . سم

چججي  جج  نجج   هبجج     جج نک  ججي  مت ججي سي: رر څجج   چجججي 

هللا تع رب س وج  ضوج    حج  وهجوي مو  ج  هغج   جي  ن مزي س

 لجج  ه  كججب اجج   ججاي اجج  ضجج  حجج  الجج   جج    ګججوي مو س

 م جججج    و تجججج  ضجججج  ګدجججج   الجججج  سمسججججاي  جججج    ججججاي ضكجججج   جججج  

 ال  ز ي  رب ويغغ. ه ه  و و چي ض  ه   

 هن م  د سح    س ا     وا ي  ول سي:

 هغج   ج س ا  سي چجي س س  وج ک  ج س ا : 

ذهجججج  اجججج  هجججج ه   جججج   هغجججج  ضجججج   رقجججج  الجججج     جججج  حجججج  س

تاجج لف    ججکر آزمسيغ  ف جج   ه ججږي ضكجج : م جج رف عقجج 

 ر  ججج مدغ سو ي مهججج ف ضججج  ښجججدي  ججج   سهججج ري م ججج   عک

      جججججججج    ر ه  جججججججج س ومرججججججججب مو  جججججججج  ومرب. س جججججججج  و هرجججججججج

 ججج س ا   ججج   ججج ر  جججي ا  ضججج   ججج   حججج   ججج   ججج   ف ض ججج  يف 

 هلك د ا      ه ږي. ه   رف ت رف  ق ه مو
حجججج  س مسم ه ضجججج  ضوججججج    سو   س  

   س ا  وزر سي:

   م  مر  ول._ ۲_ س ح  س مسم ه ض  و ک. ۱

عنا اج   ج  حج   جي س ي  

     سي: 

 _ م  مر  ولف     اب   و ا      .۱

ر  ججججج  وججججج اګوي و جججججک  ججججج  ع  ججججج   ت اججججج ي س  ججججج ل_ ۲ 

  يغ.

س ز ججججج    سججججج مور م  پجججججاي سججججج موغ  ججججج  سي ت نججججج  _ ۳ 

حججججج  ضججججج    پجججججاي  ججججج س ا      جججججائ چجججججي م ججججج مر س ججججج  

 ر س  ججج لغ س ججج  ع  ججج   ت اججج ي ووججج و الججج  سپ مو 

 هنجججججججي  ذوم  اجججججججي س حججججججج   هججججججج  سپ مو و جججججججک يجججججججي س

 ججججبا  م لججججه و ځججججي س   زومل الجججج  سوجججج  ضجججج و ځججججي س

ز جججججججج     ر  يوججججججججم ي   ججججججججب غ  جججججججج  ي سپ مو س جججججججج سر

م لجججه س  حججج   هججج  سپ مو و جججک يجججي س سججج مو هججج  س

و ځججي ضجج   يوججم يي  ججب  الجج  س م لججه و ځججب   ر نجج  

 جججججججب حججججججج  وم بججججججج  :  ججججججج  حججججججج   جججججججي وم  ججججججج  ي سپ س

ر اجججج  ه ضجججج غ عنا اجججج  هغجججج  سي چججججي  جججج   جججج   ه ضجججج 

   ج  ي وزه جږي غ  جڅج  وي   ضج ل      يجي سرر س

 مو    وا ي  ول سي:

 م  مر  ول. ر هع د و پغ ال  س_ ض  ه ق  

 و    ض   و    ي    ع     س   ل. _ س

 ._    ه سض    ي وو و

 .غ ه ل ه وم    هدخ  ي  لبر هدډ      مو  س

  ن و وي    ج س

 .       ن  ويو  د هن ل 

 .وسمګ س مو ه ل  س

 .سرغ ر س   و ل  ي

 .  ه د   ي   هولع خي  و    س

حججج  نججج  عنججج ي ا جججک ه ضججج   ججج  م ججج مر  س 

 وميي.
م ججج مر هججج وام  ت نججج  ا  ججج د  

 ض  ت د ال  و يي ويو  د ض ي هوي. ت   مو

تلجججججججج  سي وهججججججججوي ف هجججججججج  تلجججججججج  واجججججججج  هججججججججوي  -۱

 .موسس سي وهوي 

ضدججججججججججججي مو څجججججججججججج س غ سي  سو   ججججججججججججي يي  جججججججججججج هير -۲

هجججججججج     ندځجججججججج   هجججججججج  هغجججججججج  اجججججججج ي وي مو ومت اجججججججج ي

 ف    چي ګدډل   ي ا  وي.  ي 

 .   ب يي سي م  عن ل هوي  -۳

س سو   هع جججججججججججججججججججج  وجججججججججججججججججججج اخ س مسم ه ضجججججججججججججججججججج  

و و ججججج   هججججج  چ جججججهي نججججج مزي  س حججججج  م مس  

يججججججججججي هججججججججججوي وي سمسججججججججججاي ا ججججججججججک سي وهججججججججججوي: 

  منججججججججج ! رر هججججججججج  سحججججججججج  س مسم ه ضججججججججج  م مس  

هجججوي س .  ججج  يجججي ه  ججج  آ ججج ا  و  وججج ي مو 

مو وسي وميججي:  ضجج  ه الجج  يججي وبجج ل هججويغ

هجج  چ ججهي  مو بحججج اللهججم للیججك(()) للیججك 

م مس  يجججي هجججوي وي عنججج ي سوم و  س حجج  مو

 : نجججج هللا! ز  سحجججج  موسمسججججاي ا ججججک تجججج  هجججج ي 

عنججج ي م مس  ضججج ر ه  ججج  يجججي آ ججج ا  هجججوي مو 
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 سوم   ض  ه  ال  وب ل هوي مو وسي وميي:

 )) للیك ب مره اللهم للیك(( 
مو هجججج  يججججي نجججج مزي سعنجججج ي س مسم ه ضجججج  م مس  هججججوي 

ي وهجججججوي:   منججججج ! ز  س عنججججج ي س ويف سمسجججججاي ا جججججک س

مسم ه ضج  م مس  ضج ر ه  جج  يجي آ ج ا  موضجج  هج  الج  يججي 

)) للیججججججك ب مججججججره اللهججججججم وب ضجججججج  هججججججوي مو وسي وميججججججي: 
 للیك((

ه ضج  الجج   ضجج  م ج مر مو سو   مهع ج  وجج اخ 

ف س اب جججججججي  ججججججج  و اججججججج   ججججججج   و و ججججججج   سي  اب ججججججج  ووميجججججججي

 م ج مر  كن ا جږي ا ل نج  سم ج مر ضج  هند عج    الجج 

   ه و وهوي.

) للىججججك اللهججججم للیججججك ال ججججر ك لججججك  س :  اب جججج  سم
 للیك ان الحمد  الن م  لك  الملك ال ریك لك((

مپ هللا!  ججججج  عبججججج س  وو  ججججج     ججججج   ججججج   

عبججج س  وو  ججج     ججج ف   ججج    ججج  ت  ججج ض    ججج  عبججج س  

 جج ک  جج ض   سپ مو  عن  اجج   جج    وو  جج     جج  ثدجج  مو

  ج   هج څ  ج  ت  .   ي    ج   سض    م سي مو   چج

  ججججج ض  ف و و ججججج   س  اب جججججي ضججججج  و اججججج  سي  ججججج  هرنججججج 

ت اجج ي س وس ووميججي مو و و ججج   ضجج  سي الجج  سي  ججج  

 ه   ا     مو وو    ي  اب   وميي:

سهغجججج  عنجججج   جججج      جججج ل چججججي س جججج يعک ضجججج   

ه ي ګد   ويف  دي ه ل موسمسجاي  انجي  ج    ضج  

سهخ سجججججججججججب س ويججججججججججج د  جججججججججججبب ه جججججججججججږيف   مو ل چجججججججججججي

ښجججججم  ه ل موښجججججم  پ  ججججج  سښجججججم  و  ښججججج وا  هججججج لف 

ا   دججججججججججج   ججججججججججج  س ګدجججججججججججډل  ججججججججججج     ججججججججججج ه  مت  ججججججججججج  ف 

س   جججب يي م ججج عن ض لف ا   دججج   ججج  س ججج ر  ل ف س 

ت ټججججججججج   ججججججججج  ځوججججججججج  هججججججججج ل چجججججججججي ښجججججججججدګ ي  جججججججججه هجججججججججويف 

سويو  ا  ت څج لف    ج ف س ا  ج ا   ج ي هج لف  ج  

 .ح  ا ک وهوي 
م ج مس سن مز  ج ب  ج  هعدج  سپ  

مو ن ج  حج  هغج  سپ چجي  ج  ي نج مزي سحج   س مسم 

 ه ض  م  مر ر ا کغ وهوي.

 ن ججج  حججج  س بجججي م  لججج يي  ججج   

هعدجج  سپ مو  ن جج  حجج  هغجج  سپ چججي  جج  ي  جج  ت جج  

 ت   م  مر     عن   مو ح  سوم   مسم هوي.

  ضجججج وجججج آد حجججج  سنجججج  وجججج پ ه 

    جججج  د غ  جججج  هعدججججج  سپ مو وجججج آد هغجججج  حججججج  سپ ر

چي    ي سح  مو عن ي سوم و ا ک  ج  نج   م ج مر 

 ججي وهججوي  جج  سي  جج     ججي  جج  ي سعنجج ي ضجج  مسم 

ه ضجججج  الجججج  و و جججج   وجججج د اجججج   ججججاي   ضجججج رب ځججججل 

څ اګججج  چجججي  ججج  سي حججج   جججي  ما جججو ز ججج   سپ م ججج  

 يي ه     م س وا  سپ.
ک م هلل عنج   هغج  عبج س  سپ چجي  ج  ت ج 

 م   مر  ي مسم ه ږي مو څا   هد  ت ض ي.
 م  مر    عن    ي   ي سپ. ۱
 س مو  سعن ي  ه  سپ ۲
 س    مو ه وم   هدخ  لي ه ل وم ب سپ. -۳

و و ججججججج   ضججججججج   جججججججلي الججججججج  س ججججججج      ف نججججججج   -۴

 ضدډول ه  وم ب سپ.

عنجج     جج  ټجج ل عن  ججي ن وجج   جج ک س ف  ېجج   

وم جب س  ف  ج  سي ت نج   جج   سو دج  عانج وو  ج  اجج س 

 ججججي چجججي سعنججج ي م ججج مر سحججج  سم ججج مر  ججج  څ جججه سپ 

ا هجججج  ضجججج  چجججج  الجججج  سعنجججج ي  جججج  م جججج مر  ججججي سمسججججاي 

څج  وي   اي چجي س حج   ج  م ج مر  جي س عن    س 

 ر   رججيغ سوي  جج  عنجج    ججي هجج  س سر  ضجج ل وزر 

 وزه  و ه  ب ه ږي.

حججج  موعنججج ي  ججج ر ه سمسپ چجججي حججج   ججج  ټججج ه ب  س 

 ججږي  جج  عنجج   ټجج ل  جج ل مسم ه جج مپ و ججک  ججي مسم ه

  اي.

ع خجججججي موضججججج  ع خجججججي الججججج  و و ججججج    ججججج   نججججج مزي س

عنجججج ي مسم هجججج ل هكجججج و   اجججج  و څاجججج  و و وجججج   ججججي س

 سي.

 

حججججج  ز ججججج   م مججججج ر ا   دججججج  مو ښجججججی د   ججججج  نججججج    س

 ول  جججججججج   مسم هجججججججج ي  جججججججج   جججججججج  و دجججججججج  وجججججججج ن ا   ججججججججي 

ر ه ضججج ي ښجججی د  م مججج ر  لجججبک ا   دججج  وو ججج  څججج   ججج  

سب عجججک  ع نجججک  جججج پ  ښجججدي س چجججي  ججج  هغججج   جججي س

 سي: هغ  سم سپ مو

ښدي    س ګدډل  ج     ج ه  مت  ج    وم  

 .سي

ښججججدي  جججج  وزهجججج  س  چججججي  جججج  م جججج مر  ججججي  وجججج   

 .  ره هوي 

 .   ض   آومز     ت ن   اب   وا  وميي 

ويوججججج  ا   ښججججدي  ججججج ا    يجججججي تامجججججي نججججج مزي س 

 .  وا  م  ب

  الج       و ضج   س مو  ي س موهو ضج    

 جلي ه ضج   ج   مو ه وم  جي س ه ي. ن مزي       

 و ک  ي     و   ګ  ي څ  چ ك     موري.

ن سو ي و  س  زه ه هغ   جن ه ه ج مسومل چجي  س

ستججج  هب  هججج      ججج  يجججي  ججج  ت  ججج   ججج ي س  ت نججج  

هبجج    حجج  س مسم ه ضجج  ټجج ل  س ه ښججو وهججوي چججي

ف  ججج مند وم بججج   مو هلججج رب    ججج  ښججج   ججج منر

  هجججججوي مو  ججججج   واججججج  سع ګججججج ا   جججججي هججججج    ګججججج     ججججج  

و و ورجي  ومرجبف ه  مسومض   ج هدخ م  ج رف نج  ت ن  س

ه ججججججج مس  ومضججججججج   ججججججج  ه  ججججججج   واججججججج  س مو ټ ضججججججج  ه ججججججج مس

  هخ جججججګ   نلجججج     ف ښجججج همزيف آتجججج سيف   وججججي مو

ه ججه اجج  هججوي   هغجج  چججي سسوپ  جج  ت  قجج  سع ګجج ا  

 ب مضعجج و د  جج   وجج  وججج      هاجج   جج   ت ه تججج  

يججي ه ه اجج ر م غجج د  جج   وجج   ګججو  چججي سر ګججوا 

 جج  ي  جي ضج  سومر الج   ج  س ج      ګج   ا  جي ټج ټ ب

سي هججججج   أ دججججګ مو  جججج  ه ا   جججج   پ  جججج   هللا

ضجججج  پ   جججج پ  جججج  و  جججج ي مو  جججج    ناجججج   ججججي سي  جججج 

مهجججججج  مو  م غ  لجججججج  د س ټ ضجججججج  م غ اجججججج ا  ضجججججج   جججججج    س

ه  ججج  نيي  ججج  څو اججج   هججج   ل تججج ل هجججوي. هنججج م 

 ضججججججاي ضجججججج  مسم حجججججج  هبجججججج   ي      مز  اجججججج  چججججججي سوپ س

ه ضجججججججج  الجججججججج  و و جججججججج   ت ه جججججججج  ګجججججججج مد ه جججججججج مس  جججججججج  

ز   ضجج  هجج هي  جج  سي  کجج   ت نجج  س م ججمد ږي  جج  

 مو ه ښجججججو  جججججي  جججججاي چجججججي څ اګججججج  هججججج وپ  جججججاي س

ومضجج   جج هدخ  ومد  ګججو  ن ججو    مه اجج   جج پ  ه جج مس

ز   ضجججججج     وجججججج پ يججججججي ټجججججج ل م غ اجججججج د س وهجججججج ه  مو

   ست   ګجو  وو جي  ه هي     ن  ه ټ   اي مو

 ججج  ضوججج     ججج پ     ت ه تججج   ګججو  سه جج مس  جججي اججج  

 تجججججج  نكو  ججججج ږي مو   وججججج پ يجججججي  اوججججج تي مو ا  ججججج  

 اججوا س  جج ض  ومهندجج   ججاي   څجج  ټجج ل م غ اجج د س

اجج  و وګججوو  جج  څ ججه  جج  س جج    ه  جج ند   ججي  واجج  

 .وهوي 
 

  س ججججججج ف ه جججججججج ي مو وجججججججج د    جججججججب يي  جججججججج  

لجج  هجج ل مو س وجج د ه دځجج  ر ت   ندځجج 

  جججج ت د ضجججج  م جججج عن ض     جججج   ومسيغ س س

  اگججج   ججج ه  مت  ججج      جججاي هق  لجججک مو

 هق  لک  ك  ه ي. هغ  څ  چي س

حجج   جج  س ي  وضجج    

   سپ:
   ن ج  حج .  .م ج مسح   

 و آد ح :

څججج   چجججي حججج  هججج ي م   ججج   ضججج ي چجججي 

ضجججججج  سي س ي  وضجججججج  حججججججج  الجججججج  سنججججججج   ول 
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 را بیه تیرک خیورد و    أخداوند
 نوش وی نکازی نکست.

 مورد حج هم قرآن مجکید  در
 ارشییاد فرمییوده اسییت: چنییکن

ٻ  پ    ٻٱ  ٻ   ٻچ

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    

١٧٩اللقرو:  چٺٺ  ٺ  ٺ
 

ماههای معکّنیی   حجّ در  ترجمه:
پذيرد) كه عبارتنید از:  انجام می 

ده و ذوالحجّیه (  شوّال و ذوالقعی 
اين ماههیا بیا    پس كسی كه) در

 «2»دنکا وآخرت است.

گسترة اخالقی اسالم تا  ،اين افزون بر
است كه حتی اركیان اسیالم    وسکعآنجا 

 د.نهم با اخال  رابطه دار
جیب  عبادت هايی كیه در اسیالم وا  » 

گرديده و ايمان بدانها، پايه های اسیالم  
محسوب مکگردد، شکوه های عبیادتی و  

مبهمی نکست كه انسان  پرستش گنگ و
غکبیی مجهیول و ناشیناخته     را با امیور 

 به ادای اعمال و كردار او را پکوند دهد، و
معنی  حركات بی مفهوم و های پکچکده و

مهلف سازد هرگز! هرگز، بلهه عبادات و 
كه اسالم، انسان را به ادای آنها  فرايضی
مهلف نموده است، همگیی آنهیا    ملزم و

 بخییود او مییرتبط و منتسییب هسییتند و
تمرينهییای درسییت و كارسییازند، بییرای 
عادت دادن او به خلق و خوی درسیت و  

 «1»«صحکح

 قرآن كريم راجع به نماز فرموده است:
ۉ  ې  ې  ې  ې     چ 

 1٢ال نكلوت:  چ...ىى

 اً نمییاز) انسییان را( ازمسییلّم ترجمااه:
 ای ناپسندیارهیك زرگ و ازیان بیاهیگن
 دارد. می  نظر شرع( باز ) در

ت و همچنان قرآن كريم در بیاره زكیا  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ :فرمیییوده اسیییت

١٣٠التوب :  چ...ں  ں  ڻ
 

كه  اموال آنان) )ای پکغمبر!( از ترجمه:
صیدد   در به گناه خود اعتیراف دارنید و  

يش نکهکهای خیويش  افزا كاهش بديها و
تا بیدين وسیکله    باشند( زكات بگکر  می

حج يک برنامیۀ پرابعیاد و    از آنجا كه
 ،مبیرور حج است و پاداش و كکفر فکاض

 ت وگسسو مزايای آن جنت الهی بوده 

و انجیام مراسیم و    سیفر  ردانقطاعی ندا
 روحییانی و ،آن نکییز نییورانی مناسییک

حجاک ارزشمند است و ايجاب می نمايد تا
و بیه   پرمکمنت مبارک وسفر محترم درين

را اخال  اسیالمی  سر رساندن مراتب آن، 
    نصب العکن داشته باشند.

اسالم يیک   نظر اخال  از بدون ترديد
 محاسین و  وده بو فراگکر بحق بنکادی و
درتهیوين   هخال  حمکدا سجايای نکهو و

و نکل به آسیتان  يک مسلمان شخصکت 
حسین  ، سعادت نقش تعککن كننده دارد

فراخییوان دعییوت اسییالمی،  اخییال  در
 اعتبارات مفکیدی را در  و روحکه مقبول

و گیوارائی  درخشیش  صفحات زنیدگی  
مزايیا را در  و  بخشکده و همیه ارزشیها  

 پوشش مکگکرد.
لییق گشییادگی چهییره،   خمحسیین  

آزار  خیود داری از  ،خوشرويی، كارنکک
 و درست آمکزش بامردم بطرز، رسانکدن 
شییادی،  نشییاط و تییوأم بییا انهدوسییت

 رعايت صیبر و و دلسوزی، توجه، تحمل 
ترک كبر،  ،حدوث ناگواريها شهکبائی در
اغمیاض از   غضیب و  غلظت و اجتناب از

مؤاخذه  را احتوا می نمايد و هم مرتبیه  
ی حسین خلیق، تیرک آزار میردم و     ادن

مرتبه علکای آن احسیان در برابركسیی   
    كه بدی كرده باشد.است 

 صیالا ديین و   مهارم اخال  عبارت از

 گناهیان، و  رذائل اخالقی، و از ايشان را)
دل آنیان   ) در تنگچشمی( پاک داری، و

حسنات را رشد دهی و  نکروی خکرات و
 درجات( ايشان را باال بری.

همچنان درحديق مباركیه راجیع بیه    
بج ل بج ل   عن ابی هریجرو» روزه آمده است:

َقمق فَجَ  یَجرقفقجثق  اهلل سول  لص َأَحدص لق َصوق َ نصَ ا ََ َن یَجوق
ٍَ ق فَجججِصنق َسججج ب  ق َأَحجججٌد َأ ق بَ تَجلَججج ق فَجلقیَجققجججلق نصنَججج   ججج َ اَل َیصق

 «1» «امقرقٌؤ َص ئصٌم...

روايت است كیه   وابوهرير از ترجمه:
فرمود: هرگاه روز، روزة يهیی   رسول اهلل

بلند  ازشما باشد پس دشنام نداده و صدا
 نهند و اگركسی او را دشنام داد يا بیا او 
 جنگ نمود بايد بگويد من روزه دارم.

مجن  بج ل بج ل  سجول اهلل  عجن ابجی هریجرو»
لجم یجدع بججول الجز    ال مججل بج  فلججی  هلل ح عج  فججی 

 «4»«ان یدع ء  م    راب  

روايت است كه  هريره ابو از ترجمه:
فرمود: كسی كه سیخن درو    رسول اهلل

عمییال ناشايسییته را تییرک نهنیید   ا و
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احرام يا تلبکه يیا سیو  دادن حکیوان    
شروع مناسک ديگرحجّ ( حیجّ   قربانی و

را برخويشتن واجب كرده باشد) و حیجّ  
را آغاز نمیوده باشید، بايید آداب آن را    
 مراعات دارد و توجّه داشته باشد كه( در

گنیاه و   حجّ آمکزش جنسی بیا زنیان و  
نبايد مرتهیب چنیکن    نکست) وجدالی 

 اعمالی شود(
 فحشأ و دارندة از مقبول عامل باز نماز

 و زكات باعیق تطهکیر   بديها بوده، اخذ
اسیت، نشیانۀ    وماير پاكکزگی نفوس و

ترک عمل بیه   روزه مقبول ترک درو  و
 حج هم نفی فسیق و  روند درو  است و

مکخواهد اين هاهمیه مسیايل    جدال را
 ی اند پیس واویحاً  اخالقی ومبانی تربکت
ابعیاد   جنب توسعات و بناهای اسالم در

بخیش   وسکعی كه داشته اند بحق هیا و 
زمکنۀ اهتمام به رشید اخالقیی    های در

 دارند.   نکز
عظمییت طییی خطییابی  خداونییدكريم

را اعییالن داشییته و   پکییامبر اخالقییی
 فرموده است:

  ٤مضقا :  چڱ  ڱ     ڱ  ںچ

ی يعنی  )تو دارای خوی سترگ  ترجمه:
 .صفات پسنديده وافعال حمکده( هستی

تفسیکر،   ایعلمی  به نظريیۀ بعضیی از  
خلق عظکم دين عظیکم گفتیه    از منظور

حضییرت بییی بییی عايشییۀ    شییده و
را  ، خملیق رسیول كیريم   لصديقه

 اكیرم  جناب پکامبر قرآن گفته است و

هدف بعثت خويش را با آنهمه وسعت نکز

كاملترين مؤمنان ازجهت ايمان، خیوش  
  است. اخال  ترين آنان

بججج ل  عججن النججواس بججن سججم  ن االنصججج  ع»
عن اللر  االثم فق ل اللرحسن  سأل   سول اهلل

الٍلججج   االثجججم مججج  حججج ک فجججی صجججد ک  ورهججج  ان 
 «7»«یطلک علی  الن س
 نواس بن سیمعان انصیاری   از ترجمه:

بیاره   ه است كیه گفیت در  روايت شد
سیؤال كیردم،    پکامبر گناه از نکهی و

خوشیرويی   فرمودند: نکهیی عبیارت از  
گنیاه و بیدی آن    وخوش رفتاری است و

 است كه دردرون تیو تیردد پکیدا كنید    
دلییت بردرسییتی آن ثابییت نباشیید( و )

دوست نداشته باشی كیه میردم بیرآن    
 مطلع شوند.

َسَنكقمق ا  »   «8»« ب   نصن  مصنق  ی  وم َأحق

بهترين شما كسی است كیه   از ترجمه:
 باشد. اخالقش زيبا تر و بهتر

جججنص »  جججنق حقسق یجججَزانص َأثجقَقجججلق مص َء فصجججت القمص جججنق َ جججتق َمججج  مص
ٍقلق ص   «3»«الق

مکزان، سنگکن  هکچ چکزی در ترجمه:
 نکست. تر از اخال  نکهو

عججججن َع ئصَشججججَ   ضججججی اهلل عنهجججج  بَ لَجججج ق َسججججمص ق ق »
ججججنص  َ سقججججوَل الل جججج ص  مصَن لَیقججججدق صكق بصحقسق ججججؤق یَجققججججولق نصن  القمق

 «29»« قلققص ص َ  ََعَ  الص  ئصمص القَق ئصمص 

روايیت   لحضرت عايشه از ترجمه:
شینکدم   پکامبر شده است كه گفت از

 كه می فرمود: مؤمن بیا خوشیرفتاری و  
شب  حسن خلق خود، به درجۀ روزه دار

 كسی كه روز، روزه و زنده دار می رسد)
 .، به عبادت خدا ايستاده است(شب

بجج ل: ان مججن  ان  سججول اهلل عججن عجج بر» 
احجججلکم الجججی   ابجججربکم منجججی مجلسججج  یجججول القی مججج  

 «22» «اح سنکم ا  ب ...

روايت شده است كه  جابر از ترجمه:
محبییوب تییرين  فرمودنیید: از پکییامبر

نزديهترين شما به  كسان شما نزد من و
 قکامیت خیوش   همنشیکنی مین در روز  
 اخال  ترين شماست.

عجن  بج ل سجئل  سجول اهلل عن ابی هریرو» 
اويرم  ید ل الن س الجن ؟ فق ل تقجوع اهلل  حسجن 
الٍلججج   سجججئل عجججن اويرمججج  یجججد ل النججج س الن  فقججج ل 

 «21»«الفم  الفرج

روايت است كیه   وابوهرير از ترجمه:
 چکزی كه بکشیتر از  از پکامبر گفت: از

بهشت می چکزهای ديگر، مردم را داخل 
كند سؤال شید فرمودنید: پرهکزگیاری    

بکشترين چکزی  از باز وخوش اخالقی. و
كه مردم را به دوزخ وارد میی كنید از او   

 عیورت  سؤال شید فرمودنید: دهیان و   
)يعنییی ايیین دو مسییبب بکشییترگناهان 

 انسان هستند(
پکروزی پکامبر اسالم، هرچند با تائکد 

امداد الهی بیود ولیی عوامیل زيیادی      و
مهمتیرين   ر ظاهر داشت كه يهی ازازنظ

بود، آنچنان  آنها جاذبۀ اخالقی پکامبر
او  مهارم اخال  در صفات عالی انسانی و

جمع بود كه دشمنان سرسخت را تحیت  
میی   به تسیلکم وادار ، می داد تاثکر قرار
دوسییتان را سییخت مجییذوب   كییرد و

 «21» مکساخت.

نقییش اخییال  درتهییوين شخصییکت  
بوده و ویمنا  حساس و محوری اسالمی 

 يیک انسیان   شايسته گی و فرزانه گیی 
واساسی مسلمان را به نمايش می گذارد 

انسان را دردلها  ترين برنامه ای است كه
 محبوب می سازد.

هرچیه  و نبايد از نظردور داشیت كیه   
ترقکیات روز   پکشرفتهای معاصر و تنوع

 درباب علم و تخنکک چشم ها را خکره و
ا وقتکهه بیا  حکرت زده نمايد ت اذهان را

 اصالحات درونی انسان و تزكکیه روان و 
همنوا نباشد، به سیان   همگام و افهار او

مرتفعی كه برفراز قلیه   قصرهای مجلل و
شده باشد دير يیا   های آتشفشان اعمار

نییابود  درهییم و بییرهم، مضییمحل و زود
 خواهد شد.

 سفرحج آداب

عظمییت و مهانییت حییج ازنظراسییالم 
ويیژه گیی    مستلزم آن است تا اين سفر

های مربوط به خیود را داشیته باشید و    
عییازمکن بکییت اهلل شییريف مطییابق    
باورمنديهای خويش همزمیان بیا آغیاز    
سفرنهات الزمه را در تمام مواقع رعايت 

فراخنای كه دارد، تتمکم مهارم  و
 ی كرده است. اخال  معرف

 «9»«ب ي  التمم حسن اال  ال » 

مبعییوث شییده ام تییا  ترجمااه:
  خوبکهای اخال  را تمام نمايم .

ههذا در احاديق مباركه آمده 
بج ل بج ل   عجن ابجی هریجرو» اسیت:  

نصیَن نصیَم ن جججججج     سججججججول اهلل مص ججججججؤق َمججججججلق القمق َق ا
َسنجقهقمق  قلقق    «0» «...َأحق

روايیت   وابیوهرير  از ترجمه:
فرمودند:  ه است كه پکامبرشد
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جییواب او  اعضییای خییانواده در و -3
 ام نتجججک   اسجججتو ع اهلل  ینجججک  »  گوينییید

  غفججر  نلججک  ججواتیم عملججک ا  ک اهلل التقججوع  
 «یسرلک الٍیر ون    

سر انجام اعمالت را به  دين و امانت و
خداوند می سیپارم خداونید تقیوی را    
توشه ای راهت قرار دهد و گناهانیت را  

هركجییا كییه باشییی خکییر و  بکییامرزد و
 راحتی را برايت آسان و فراهم گرداند.

وقتی كه از منزل خیارک شیدی    -29
ان ) اللهم انی اعجو  بجک دعای زير را بخوان

اضل ا  اضل ا  اال ا  اال ا  اظلجم   اظلجم ا  
 اعهل   یجهل علی.

پروردگارا از اينهه گمیراه شیوم يیا    
يا لغزانده  يا بلغزم و گمراه كرد ه شوم و

يا بیر مین سیتم     يا ستم كنم و شوم و
يا بیر مین    ياجهالت كنم و كرده شود و

 جهالت كرده شود به توپناه می برم.
ن يا هوا پکما آنگاه كه سوار ماشک -22

 شدی دعای زير را بخوان 
ن ججج  لَججج ق  َر لَنَججج  َهجججَذا َ َمججج  َق  ٍ } سقجججلقَح َن ال جججذصي َسججج

َقلصلقونَ  نجق  { مقققرصنصیَن َ نصن   نصَلت  َبَجَن  َلمق
بیه ذكیر و    طول مسکر اينک در -21

تالوت مشغول باش و آنگاه كیه بیه آن   
هايیت   سرزمکن مقدس، سرزمکن آرزو

كن تا تمام وقتت را  قدم گذاشتی سعی
  «24» .عبادت به سركنی در حرم و در

 آداب داخل شدن به مکه مکرمه  

آنچه كه در فقرات چارگانه ذيل يیاد  
می گردد آدابی است كیه مراعیات آن   
 برای شخصی كه احرام بسیته اسیت و  
توفکق مشرف شدن به مهه مهرمیه را  

كیار خیوبی    می يابد مستحب بیوده و 
نه موجب گنیاه  ترک اين آداب  است و
 نه موجب مالمتی است و

چنانچه ازترک ايین آداب نیه فديیه    
و آن آداب انه صیدقه  و الزم می گردد 
 قرار ذيل است:

 داخل شدن به شهرمهه معظمه در -2
بیا   صورت مکسر بودن با غسل و يا اقالً

 ووو 
داخل شدن بیه مسیجدالحرام از    -1

) و در صیورت ازدحییام از   بیاب السیالم.  
 و مکسر باشد(هربابی كه ممهن 

ل نهادن پای راست در وقیت داخی   -1
ايین   شدن به مسیجدالحرام و خوانیدن  

اعججو  بجج هلل مججن الشججیط ن الججرعیم بسججم اهلل » دعییا
 الحمججدهلل  الصجج و  السجج ل علججی  سججول اهلل اللهججم 

 «اغفرلی  نلی  افتح لی ابوا   حمتک
شکطان رجکم به خداوند بزرگ  يعنی از

 من الرحکم  پناه می برم بسم اهلل الرح
درود  ثنا خاص برای خدا است و حمد و

 بر پکامبر خدا
دروازه هیای   الهی! گناهانم را بکامرز و

 رحمتت را برويم بگشا.
خوانییدن ايیین دعییا  هنگامکهییه   -4

 چشمش به كعبه مشرفه می افتد:

تکریم   ت ظیم    اللهم ا  هذ اللی  تشریف   » 
عظمجججججج  ممججججججن حججججججج   ا  مججججججن  ججججججرف    مه بجججججج     
بجججرا  اللهجججم  ت ظیمججج    تکریمججج    عتمجججره تشجججریف    ا

 منجک السج ل فحینج   بنج  ب لسج ل   ان  السج ل  
ت  لی  ی   الج ل  ا  لن   ا الس ل تل  و   بن   

 « االورال 
 يعنی الهی ! برای اين خانیه شیرافت و  

 احترام وهکبت بکشتری بیده و  عظمت و
عمره كردن  حج كردن و باكسی كه  برای
شريف و تعظکم اين خانه را به جیا  تخود 

 عظمییت و عییزت و شییرافت ومییی آورد 
 الهی! تو سیالمی و . احسان بکشتری بده

را  سییالمتی ازطییرف تواسییت پییس مییا 
 را بییه مییا براسییالم زنییده بگییردان و 

 كه جنت باشد[ داخل بساز دارالسالم(  )
  «29» .يا ذالجالل واالكرام

 و تطبکق بدارند.
عزيز! اينک كه آهنگ حج داری و  زاير

راهی سرزمکن وحیی شیوی    می خواهی
بايد آدابی را رعايت كنی تا هرچه بکشتر 

 بهتر بتوانی از اين سفر توشه برگکیری و  و
  ات رحمان بهره مند شوی.وفکو از الطاف و

 قرض هايت را بپیرداز و  بدهی ها و -2
 حقو  مردم را ادا كن.

میادر خیود را راویی     پدر و حتماً -1
 گردان.
با تمامی وجود سعی كن مالی كیه   -1

 ) مصیرف میی نمیائی و يیا(    در سفر حج
 ک باشد.همراه می بری حالل و پا

در صورت امهان اموال بکشتری بیا   -4
خود ببر تا به بکنوايان كمک كنی كه يک 
درهم در آن جا برابر با صد هیزار درهیم   

 در جاهای ديگر است.
 سفر، احهام و تالش كن كه قبل از -9

مسايل  حیج و كکفکیت ادای آن را فیرا    
كوتاهی  گکری. در اين امر سهل انگاری و

اوانی بس سنگکن مهن كه سهل انگاری ت
 دارد.
خالص گیردان   نکت خويش را قطعاً -0

كه اندكی ريا  تمام اعمالت را بر باد فنیا  
خواهد داد چه بسا كه ايمانت را هیم در  

 معرض خطر قرارد دهد.
هنگامی كه قصد خروک از منزل را  -7

 :دارای دعای زير را بخوان
) اللهجججم الیجججک توعهججج   بجججک اعتصجججم  اللهجججم 

مججج  ال اهجججتم بججج  اللهجججم ا  نجججی  ی  اوفنجججی مججج  اهمنججج
 التقوع  اغفرلی  نلی.

پروردگییارا بییه سییوی تییو رو كییردم و 
تو چنگ زدم پروردگارا آنچیه   )كتاب(به

را كه مرا بخود مشغول داشته و آنچه كه 
بدان توجهی ندارم تو میرا كیافی بیاش     
پروردگارا تقوی را توشه ی را هم قرار ده 

 و گناهم را بکامرز.
ه با خويشاوندانت خیدا  هنگامی ك -8

 :حافظی می كنی دعای زير را بخوان

  «اسجججججججتو عکم اهلل الجججججججذع ال تضجججججججیک   ائ ججججججج  » 

شما را بیه خداونیدی میی سیپارم كیه      
 امانتهايش نابود نمی گردند.   

 مسجد نبویبه  داخل شدنآداب 

كه شخص، بعید  مستحب است  
از رسکدن به مدينه منوره و تهکۀ 
جايی برای بود و باش در صیورت  

بعد از  غسل  نموده و ،مکسر بودن
پوشکدن لباسهای پاک و نظکیف،  

تمهکن به مسجد نبیوی   با وقار و
شییريف رفتییه  دو ركعییت تحکییۀ 
مسجد را در رووۀ شريفه و يا در 
جییای ديگییری از مسییجد نبییوی 

کن مسجد هم و شريف ادا  نمايد.
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نبوی شريف است كه هیر نمیازی در آن   
برابر هزار نمازی كه در مسیاجد ديگیر   
خوانده می شود ثواب دارد از اين جهت 
كسانی كه به مدينه منوره رسیکده انید   

همه نمیاز   اين وقت را غنکمت شمرده و
های پنجگانه  خود را به جماعت در اين 

چون هر نمیازی در   و مسجد ادا  نمايند.
د برابر هزار نمیاز در مسیاجد   اين مسج

باز نماز جماعت برابیر   ديگر ثواب دارد و
هفت نمازی كه تنها خوانده می  بکست و

شود ثواب دارد پس نمازی كه در مسجد 
نبوی شريف به جماعت خوانده می شود 

هفت هزار نمازی كیه   به اندازه بکست و
ديگییری بییه غکییر از  هییر مسییجد   در

س مسییجدالحرام و مسییجد بکییت المقیید
 خوانده می شود ثواب دارد.
 سالم گفتن بر نبی کریم

بعد از ادای تحکه مسجد غرض سیالم  
طرف مرقد مطهیر   گفتن بر نبی كريم

باكمال ادب و وقار به طوری كیه   رفته و
حیال   در گويا به محضیر نبیی كیريم   

 حکات شان ايستاده است سالم بگويد.

 الس ل علیک ی  سول اهلل
  الس ل علیک ی نلی اهلل

 الس ل علیک ی  لیل اهلل 
 الس ل علیک ی حلی  اهلل 

 الس ل علیک ی  یر  ل  اهلل
 الس ل علیک ی سید المرسلین
 الس ل علیک ی  ام ل المتقین 

 الس ل علیک ی  فیک المذنلین
 الس ل علیک ی   تم النلیین

 

 .علجججی اصجججح بک اعم جججین السجج ل علیجججک  
علججی علجج   اهلل الصجج لحین ا ججهد  السجج ل علججی  

ان ال الج  اال اهلل  حججده ال  جریک لجج   ا ججهد ان 
ا ججهد انججک یجج   سججول   سججول    محمججدا علججده  

نصح   ا ی  االم ن    اهلل بد بل   الرس ل   
 عجوت الجی سجلیل  بجک  االم   ابم  الحج   

ب لحکم   الموعظ  الحسجن    ع هجدت فجی اهلل 
تجج ک الیقججین علججدت  بججک حتججی ا حجج  عهجج  ه  

اءیجج  مجج   اومججل   فصججلی اهلل علیججک افضججل  
 صلی علی احد من الٍل  اعم ین.

اللهم اعزعن  نلین  افضل م  عزی  احدا من  
 .النلیین  المرسلین

اللهججم آتجج  الوسججیل   الفضججیل   الد عجج  ال  لیجج  
عدتجججج   الرفی جججج   اب يجججج  مق مجججج  محمججججو ا الججججذع  

 .برحمتک ی  ا حم الراحمین
بمجج  انزلجج   تل نجج  الرسججول ف وتلنجج   بنجج  آمنجج   

  ن.مک الش هدین  الحمد هلل    ال  لمی
  سالم گفتن بر حضرت ابوبکر صدیق

چون قبیر ابیوبهر صیديق و عمیر     
نکز در) جوار( مرقد نبیوی   بفارو 

قرار دارد لذا كسی كه بیر پکامبرخیدا   
سالم می دهد مناسب اسیت كیه بیر    
شکخکن نکز سالم بدهد. بعد از سیالم  

اندكی به طیرف   ن بر نبی كريمگفت
راسییت حركییت نمییوده و مواجییه بییه 

ايسیتاده و   حضرت ابوبهر صیديق 
 برآن حضرت سالم بگويد.

 الس ل علیک ی   لیف   سول اهلل
 ک ی   فی   سول اهلل فی االسف   یالس ل عل

السججججج ل علیجججججک یججججج  امجججججین  سجججججول اهلل علجججججی 
 االسرا 

    الس ل علیک ی ث نی اثنین ا هم  فی ال
السج ل علیجک یج من انفج  م لج  ولج  فجی حجج  

 اهلل   ح   سول 
السجج ل علیججک یجج  مججن بجج ل فججی حقججک  سججول 
اهلل ی  اب بکر ان  عتی  اهلل من النج   عجزاک اهلل 
عججججججن امجججججج   سججججججول اهلل صججججججلی اهلل علیجججججج   سججججججلم 
 یرالجججزاء اللهججم ا   عنجج   ا فججک   عتجج   اوججرل 
مق مجج   اعججزل ثوابجج  بفضججلک   ورمججک یجج  ا حججم 

 الراحمین.
 سالم گفتن برحضرت عمر فاروق

 صديق بعد از سالم گفتن بر ابوبهر

رف راسیت حركیت نمیوده و    قدری به طی 
 سالم بگويد. فارو برحضرت عمر 

 الس ل علیک ی  امیرالمؤمنین عمر بن الٍط  
 الس ل علیک ی  مظهراالس ل 

 الس ل علیک ی  ن ءق  ب ل دل  الصوا 
 ل فجی حقجک  سجول اهلل الس ل علیجک یج  مجن بج

 عمر بن الٍط   سراج اهل الجن   صلی اهلل علی   سلم
الس ل علیک ی  اب  الفقراء  الض ف ء   اال امجل 
  االیتججج ل فقجججد نصجججرت االسججج ل   وفلججج  االیتججج ل  

بجججوع بجججک االسججج ل فقجججد ونججج    صجججل  اال حججج ل  
ه  یجججج  مهججججدی  عم جججج   للمسججججلمین ام مجججج  مرضججججی   

 ف ج   جووتهم ف لسج ل   ملهم  علرت وسرهم  
«20»برو ت . علیک   حم  اهلل  

 ...ادامه دارد  

 مآخذ:
 ترتیججججج    ٠٠٢ ح صجججججف 6انجججججوا القرآن علجججججد تفسجججججیر -

هججج    ١٠1٠ترعمجج ، علججدالرَؤ مٍلجج ،  چجج ل   ل سجج ل
 .انتش  ات  ی  االس ل احمد ع ل ن  ر

مؤلججج  محمجججد غزالجججی،  ١٧ ا ججج ال اسججج می، صجججفح -٧
چجججججج ل   ل  ١٧هیمججججججی صججججججفح مججججججو  ابرامتججججججرعم،  وتججججججر مح

 .احس ن ن  ر: نشر ١٠٧٧س ل
 -علیججججج ، صجججججحیح اللٍججججج  ع، حجججججدیث  جججججم  ه متفججججج  -٠

 وت   الصی ل، ب  : هجل یقجول انجی صج یم ا ا  جتم    ١٧٣1
وتجججج   الصججججی ل،   ١١٢١ -صججججحیح المسججججلم حججججدیث  ججججم  ه

   .ب  : حفم اللس ن للص ئم
وتججج     ١٧٣٠ - جججم  هصجججحیح اللٍججج  ع، حجججدیث  -1

 .لم یدع بول الز    ال مل ب  فی الصول الصول، ب  : من
متجججرعم الموءججج ء مؤلججج  امججج ل م لجججک بجججن انججج   مجج ترع -٢

مؤسسج  انتشج  اتی حسجینی  ن  ر ١٠1٧ء هرال ژه چ ل ا ل
 .١٩٧٠ حدیث  م  هاصیل 
وتججججج     ١١6٧ -مجججججذع، حجججججدیث  جججججم  هعججججج مک التر  -6

 .الرض ع، ب  : م ع ء فی ح  المرأو علی ا عه 
وتجججج     ٧٢٢٠ - ججججم  ه صججججحیح المسججججلم، حججججدیث -٩

 .اللر  الصل   اآل ا ، ب  : تفسیر اللر االثم
 -  علیججججج ، صجججججحیح اللٍججججج  ع حجججججدیث  جججججم  همتفججججج -1

   صجججلی اهلل علیججج   سجججلموتججج   المن بججج ، بججج  : صجججف  النلجججی  ٠٢٢٧
وتجج   الفضجج یل،   ٧٠٧١ -صججحیح المسججلم، حججدیث  ججم  ه

 .صلی اهلل علی   سلمب  : ويرو حی ئ 
وتجججججج     1٩٧٧ -م  هسججججججنن ابججججججو اؤ ، حججججججدیث  جججججج -٧

 .اال  ، ب  : فی حسن الٍل 
وتججججج     1٩٧1 -سجججججنن ابجججججو اؤ ، حجججججدیث  جججججم  ه -١٣

 .اال  ، ب  : فی حسن الٍل 
وتججج     ٧٣١1 -عججج مک الترمجججذع، حجججدیث  جججم  ه -١١

 .اللر  الصل ، ب  : م ع ء فی م  لی اال  ال
وتجججج     ٧٣٣1 -حججججدیث  ججججم  هعجججج مک الترمججججذع  -١٧

 .سن الٍل اللر الصل ، ب  : م  ع ء فی ح
 تجألی  ن صججر ٠1٢صجفح   ٧1نمونج ، علججد تفسجیر -١٠

 ا الکتججج  االسججج می  چ پٍ نججج  سجججر  ،  مکججج  ل  جججیرااع ن  جججر
  شم تهران ب اا  سلط نی. نوب  چ ل بیس   

 ١٢٩مججوا  من سججک حججج بجج  ابجج ن سجج  ه صججفح آ -١1
 .١٠٧٧، احس نعلدالر ید تریز تهرانمؤل  

مؤلجججججججج   1٠من سججججججججک حججججججججج صججججججججفح  احکجججججججج ل   -١٢
عجججج ل، چجججج ل  ججججی  االسجججج ل   نشججججرترب  ع،لججججدالرحیم فیججججر ا ع

 .١٠1٠احمد ع ل
 .٠٣6عمره صفح  من سک حج   احک ل   -١6

 الس ل علیک ی  سول    ال لمین
 الس ل علیک ی نلی الرحم 

 یک ی  فیک االم الس ل عل
الس ل علیک ی من  صف  اهلل عز عجل  

   چڱ  ڱ     ڱ  ںچ بقول 
علجججی سججج ئر االنلیججج ء  السججج ل علیجججک  

  المرسلین
علجججججی اهجججججل بیتجججججک  السجججج ل علیجججججک  

 الطیلین الط هرین
علجججججججی اا اعجججججججک  السججججججج ل علیجججججججک  

 الط هرات امه ت المؤمنین 
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تربکت  قرآنهريم به عنوان اولکن مصدر  
اسالمی پکام های مختلف تربکتی را بکان 
 داشته است كه به برخی ازين پکام ها در

 ذيل اشاره مکشود:
 انگکزه ايجاد :تربیت به وسیله ایجاد انگیزه

 مهیم  نهايیت  مسیايل  از آموز دانش در
 وا آمیوختن  بیه  را آموز دانش كه يستا

 گیرفتن  ياد برای آموز دانش اگر ،مکدارد
 را نمی چکزی هرگز باشد نداشته انگکزه
 در معلیم  بیا  كیه  را زمانی مدت و آموزد
مکنمايید   سپری آموزش جای يا و صنف
 .بود خواهد وقت وکاع
 وش را برای تربکت دركريم اين ر قرآن
برده است تا اهداف  مختلف بهار جاهای

اسیت بیه وجیه     آموزشی را كه مد نظیر 
احسن برآورده سازد. اهلل متعال فرمیوده  

  است:

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 

چ      چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   

     گ  گ  ڳ         ڳ  گک  ک  ک  گ

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 1٢ - 1٧مریم:  چڻ     ڻ  ڻ  ۀ

هنگامکهه ابراهکم بیه پیدرش گفیت    
كه نمی  مکپرستی پدرجان چرا چکزی را

چکیزی را   تیو  ازنیه   نمی بکند و شنود و
جان به راستی    پدرفع كرده می تواندد

ه دسیت  وحی حقايقی بی  مرا از دانش و
ن می  را نکامده اسیت پیس از  آمده كه ت

پکروی كن تا ترا به راه راسیت هیدايت   
جان شکطان را پرستش مهن  . پدرنمايم

زيرا شکطان خداوند رحمین را عصیکان   
 جیان مین مکترسیم كیه از     مکهند پدر

جانب خداوند رحمن به تو عذابی رسید  
 شکطان شوی. ياور تو و

محبت آمکز حضرت ابیراهکم   های ندا
ايجیاد انگکیزه در    به پدرش همه بخاطر

بییت هییا  پرسییتش اوسییت تییا ازنهییاد 
بیه عبیادت اهلل واحید روی     روگرداند و
دف تربکتی كه دريین آيیه   آورد زيرا ه
شرک و  است اجتناب از نظرمباركه مد 

روی آوردن به توحکد اهلل متعال اسیت.  
همچنان اهلل متعال در واقعه ی حضیرت  

 ؛حضیرت يعقیوب   از يوسف حهايتاً
 فرموده است:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ  ڀ   پ  پ

 1٩یوس :  چٿ  ٿ     ٿ  ٿ

 و يوسییف از و برويیید! پسییرانم ا 
 رحمییت از و كنکیید جسییتجو بییرادرش
 گیروه  جیز  زيرا نشويد، مأيوس خداوند
 مأيوس خداوند رحمت كسی از كافران،
 شود. نمى

اين آيه ی مباركه  هدف تربکتی كه در

مد نظراست همانا تشويق كردن برادران 
شیان حضیرت    طرف پدر از ؛فيوس

به منظور تالش برای يیافتن   ؛يعقوب
حضرت يوسف بعد از مدت زيادی بود كه 

حضرت يعقوب محبت وی را از دل  هنوز
 چشم به راه او بوده است. نهشکده و

كیريم ايین    آيیات قیرآن   پکام تربکتی
است كه مربکیان بايید همکشیه دانیش     
 آموزان شان را برای فرا گیرفتن درس و 

فعالکیت هیای درسیی تشیويق      اجرای
نمايند اگرچه دانش آموزان تصور نمايند 

تیوان شیان    كه انجام اين فعالکت هیا از 
 بلند است.

 همچنان اهلل متعال فرموده است:

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ

  ڭۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ےھ  ھ    ھ  ے

 ٢٠الزمر:  چۇ     ۇ   ۆ          ۆ
 بیر  كیه  مین  بندگان ا  : »بگو
( سیتم  و )اسیراف  خیويش  نفس
نیا   خداونید  رحمیت  از! ايد كرده
   همه خداوند همانا نشويد، امکد

 او كیه  زيیرا  بخشد، مى را گناهان
 .«است مهربان و آمرزنده بسکار

هدف تربکتی كیه درايین آيیه    
مباركه مطلوب اسیت عبیارت از   

ترک گنیاه   روی آوردن به توبه و
رحمت  نشدن از نا امکدمکباشد. 
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اسیت بیه    تعال هدف تربکتی ديگراهلل م
گرچه انسان مرتهب گنیاه  كه اين معنی 
ی برای جبران گناهیان وجیود   شود مجال

بعضیی میردم كیه    تعبکیر   دارد برعهس
سرگذشت چه يیک   آب كه از »مکگويند

بیرای بطیالن ايین     «نکیزه  نکزه چه صد
عقکده اهلل متعال مکفرمايید: كیه دروازه   

 رخ بنیدگانم  های رحمت من همکشه بیر 
 كیردار  است هرلحظه كیه انسیان از   باز

 ناشايست خود برگردد سر وقت است.
پکامی كه ازين آيات مبارک بدست می 

معلمیان   آيد ايین اسیت كیه مربکیان و    
 )رسانکدن پکام شان آغاز همکشه قبل از
شییاگردان شییان ايجییاد  درس( بايیید در

انگکزه نمايند تا آنها برای پیذيرش درس  
 آماده باشند.
تشیويق كیردن    سیله تشاویق: تربیت به و

دانش آموزان برای انجیام اعمیال میورد    
 پروسییه تعلییکم و نقییش عمیده در  نظیر 

تربکت دارد كه اين روش در روند تعلیکم  
جايگیاه بسیزايی    هم از تربکت معاصر و

است. اهلل متعال فرموده است:  برخوردار
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ

ڳ     گک  گ  گ  گ

 ٧٩ل: النح چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 و باشید  مؤمن كه زن يا مرد از كس هر
 و پیاک  زنیدگى  او را كنید،  شايسته كار

 قطعاً در و دنکا مکبخشکم در ا  پسنديده
 انجیام  آنچیه  از آخرت بیه آنیان بهتیر   

 ديگريسییت كییه ممهیین در وسییايل از
 حاالت خیاص بیرای تقويیت بعضیی از    

افراد معیکن   خصوصکت ها در خصلتها و
 گرفته شود. بهار

موووعات  انفا  فی سبکل اهلل يهی از
روند زنیدگی اجتمیاعی    مهم در بسکار

راه  همچنییان در مسییلمانان اسییت و 
زودودن فقر و برچکدن نابسیامانی هیا   

كیريم بیرای    قیرآن  ،نقش اساسی دارد
پهلیوی   زنده نگهداشتن ايین اصیل در  

 ه ازان آن عییدتشییويق انفییا  كننییدگ
افرادی را كه مهلفکت دارند بخش معکن 

راه اهلل متعیال بیه    مالهای شان را در از
تنگ چشیمی   بخل و مصرف برسانند از

ثروت اندوزی نمیوده آن   ،گکرند می كار
 ،راه اهلل متعال انفیا  نمیی كننید    را در

سرزنش می نمايد. چنانچیه اهلل   تنبکه و
 متعال فرموده است.

 ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ چ

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  

   ڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڑ   ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

 ڱڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ

 ٠٢ -٠1التوب : چڻںںڻڻ 

 كسانی كه زر و سکم را می اندوزنید و 
راه خدا مصرف نمی كنند ايشان  آنرا در
 ده ناک خبر عذاب درد را از
يشیان  آن اندوخته ها كه روزی آن در
 آن بییا بگدازنیید و جهیینم آتییش در را

 دا  را پشتهايشیان  و پهلوها و صورتها
 همان اين كه(گويند می آنها به و )كنند
 گنجکنیه  خیود  بیرای  كیه  است چکزی
 بیرای  كه را چکزی بچشکد پس ساختکد
 اين نوع تنبکهیات اثیر   .اندوختکد خود

زندگی كسیانی دارد   بسزای تربکتی در
واپسییکن  روز قکامییت و از كییه واقعییاً
 انديشه دارند.

معلمان مکتوانند مکتود تنبکیه را بیه   

بگکرند كه دانش آموزان را  گونه ذيل كار
پیرورش   آمیوزش و  عواقب غفلت در از

ملت  افراد و آگاه ساخت مثالهای زنده از
های بکاورند كه فرصت های تربکتی را از 

مشهالت بیزرگ   اكنون در دست داده و
 اما كسانکهه از پا مکزنند زندگی دست و

 وقت شان استفاده كرده انید اكنیون در  
 مکبرند. رفاهکت كامل بسر

چنانچیه   تربیت باه وسایله حکایات هاا:    
 مکتیود  هويداست روش حهايت يهی از
 تعلکم و های پزيرفته شده ی تدريس در

بییه  ،مکییرود تربکییت معاصییر بییه شییمار
 زندگی عده ی از كارگکری اين مکتود در
دگرگون مکسیازد.   الًدانش آموزان را كام

رب  كییريم كتییاب انسییان سییاز قییرآن
العالمکن برای تربکت اساسی نیوع بشیر   
اين مکتود را ناديیده نگرفتیه بلهیه بیه     
انییدازه كییافی در سییوره هییای متعییدد 
قرانهريم حهايت های آموزنده را بیرای  

بگونیه مثیال:    ،برده اسیت  تربکت به كار
، موسیی ، حهايت حضرت نیوا  ابیرهکم  

را مکتیوان   ‡پکیامبران  رديگ عکسی و
كريم از داستان حضرت  قرآن در نام برد.
به عنیوان احسین القصیص     ؛يوسف
 چنانچیه مکفرمايید:   رفتیه اسیت.   تذكر

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  چ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  

 ٠یوس :  چۅ

 نکهوترين سرگذشت را بیه وسیکله   ما 
قرآن به تو وحى كرديم، در حالى كه تیو  

 .بود  خبرآن بی ن، از ايپکش از 
يهی از اهداف بکیان قصیص در    دقکقاً
عبیرت اسیت.    پند و ،كريم تربکت قرآن

تربکه جديد از  مکتود حهايت در تعلکم و
 ش های نهايت مؤثر شیمرده مکشیود  رو

بخاطريهه دانش آموزان دارای طبکعیت  
عملیی   های متفاوت هستند كسی با كار

كسی هم با حهايت هیا   كسی با تمثکل و
القه مندی خاص دارد به همکن سیبب  ع

است كه برای مربکان توصکه مکگردد كه 

 .داد خواهکم پاداش ند، مکداد
 تشییويق در پروسییه تعلییکم و
تربکه به گونه های مختلف كاربرد 
 ،دارد كه شیامل سیتايش زبیانی   

موصیفات   ذكر ،انعام مادی دادن
مکیان   پسنديده يک شیاگرد در 

شاگردان ديگیر بیوده مکتوانید.    
ايین شیکوه    معلمان مکتواننید از 

برای عالقه مند سیاختن دانیش   
 آموزان استفاده اعظمی نمايند.

تنبکه يهیی   تربیت به وسیله تنبیه:
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روش هییای  حییکن ارايییه درس شییان از
 مختلف تدريس استفاده نمايند.

دانش آمیوزان   تربیت به وسیله تقدیم الگو:
هرچکز ديگر روش های عملیی را   قبل از

از بزرگساالن و كسانکهه با ايشیان سیرو   
آموزش طبعیی   موزند. ايندارند می آ كار
غکر ارادی بوده مکتوانید. دانشیمندان    و

 79تربکه مکگويند كیه كودكیان   تعلکم و
سینکن   فکصد دانستنی های شیان را در 

مکگکرنید ماننید:    انواده فیرا خ كودكی از
 ،محنت كیردن  ، راه رفتن،صحبت كردن

فکصید   19نوشکدن و... صیرف  خوردن و
 میدارس و  بقکه وروريات زندگی شانرا از

ورندكه مهمل می آها به دست  پوهنتون
 برای اندوخته های گذشته شان به شیمار 

والییدين تمییام  مربکییان و  ًمکییرود. بنییا
های خود  گفتار و رفتار ،سهنات ،حركات

برابر اطفال شان بیه   شان را سنجکده در
 نمايش بگذارند زيرا اطفال از ايشان الگو

 گکرند. می
انسان  های مختلف از جا كريم در قرآن
کطلبد تا همه گفته های شان با كرده ها م

 های شان مطابقت داشته باشد آن عده از
مسلمانان كه قول شیان بیا عمیل شیان     
همخوانی ندارد نهوهش مکهند. چنانچیه  

 مکفرمايد:
ۀ  ڻڱڱ ڱں ںڻڻچ

 ٠ - ٧الص : چۀہ ہ ہہھھھ

ای مسلمانان چرا چکزی را مکگويکد كه 
انجام نمی دهکد نزد خدا سخت ناپسیند  

 انجام ندهکد. ه چکزی را بگويکد واست ك
خییدا حضییرت  پکییامبر قرآنهییريم از

مقتدای  به عنوان الگوی كامل و محمد
فعل آن  ياد كرده است كه از قول و نکهو

كامل بايد پکروی شیود   به گونه يک فرد
 چنانچه فرموده است:

  ېئۇئ ۆئۆئۈئۈئ ېئېئۇئ وئ چ

 ٧١ األحزا :چی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ

 ( رسیول   رهسیک  )همانا برا  شما در
خدا الگو و سرمشقى نکهوست، )البتّیه(  
برا  كسانى كه بیه خیدا و روز قکامیت    

 .كنند امکد دارند و خدا را بسکار ياد مى
اين معنی  تربکت به وسکله تقديم الگو
 ،تمام حركات را دارد كه معلم خودش در

گفتیار نمونیه    رفتیار و  ،تهلیم  ،سهنات
 به اين معنی كیه هرگیاه معلیم از    ،باشد

 عدالت صحبت میی نمايید خیودش در   
 از او ،هايش عادل باشد رفتار تعامالت و
 نزند كه منافی عیدالت باشید.   كاری سر

پیاكی   صیداقت و  ،عیدالت  معلیم از  اگر
 ،از تقیوا ای حرف مکزند خودش نمونیه  

 پاكی باشد. صداقت و

پايه های  يهی از تربیت به گونه تدریجی:
روش ابتیدائی و  اساسی تربکت اسیالمی  

مسیايل   است به اين معنی كیه از  ساده
به تدريج  مکگردد و ساده آغاز ابتدايی و

ابید تیا   ي به مسايل متوسط ادامیه میی  
 مسايل پکچکده را ساده سازد.
رهنمیايی و   ،قرآنهريم بیرای هیدايت  
سیال   11میدت  تربکت امت اسالمی در

نزول تیدريجی   ،نازل شده است تدريجاً
 و قرآن كريم مايه اعتیراض بیرای كفیار   

مشركان عیرب شیده بیود. اهلل متعیال     
 فرموده است:

  ېئېئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  چ

 ٠٧الفرب ن: چیی یی ىئ ىئ ىئ

   و كسانى كه كفیر ورزيدنید، بهانیه   
تمیام قیرآن    ديگر  آورده و گفتند: چرا

يهجا بر او نازل نشده است  غافل از آن 
تیا دل تیو را    كه ما اين گونه نازل كرديم

نیکم و آن را بیه     آن استوار ك به وسکله
 .تدريج و آرامى بر تو خوانديم

اين آيه مباركه اهلل متعیال يهیی از    در
علت های تدريجی نیزول قرآنهیريم را   

 عنوان نموده است. تقويت قلب پکامبر
 برای دانش آمیوزان همیان انیدازه از   
 درس تدريس شود كیه توانیايی درک و  
فهمکدن آن را داشته باشند. اهلل متعیال  

 ت:فرموده اس

      ی  جئ  حئ   مئ  ېئىئىئىئ ی  ی چ

 ١٧ -١6القی م : چجتحتىب يب   يئ  جب حب خب 

ا  پکامبر! به هنگام نیزول وحیى،(    ) 
زبان خود را به حركت در نکاور تا نسبت 
بییه تییالوت آن شییتاب كنییى. همانییا   

بر تو( بر عهده  )گردآوردن و خواندن آن
ماست. پس چون آن را خوانديم، قرائیت  

اه بکیان حقیايق و   آن را دنبال كن. آنگی 
 .اسرار و تووکح آن بر عهده ماست

 قرطبی در تفسکر اين آيت مباركیه از 
 بحضرت عبداهلل ابن عبیاس 

هنگییام نییزول  روايییت مکهنیید:
جبريل  بعد از قرآنهريم پکامبر

 آيات قرآنهريم را به عجله تهرار
خیوف ايین كیه مبیادا      مکهرد از
آن فراموشش شیود اهلل   چکزی از

کنیان خیاطر وی   متعال برای اطم
اين آيات را فرود آورد كه جمیع  

 سییکنه تییو و كییردن قییرآن در
برعهیده   تالوتش بیه زبیان تیو   
 ماست پس عجله مهن.

پیام تربیتی آیات قرآن کریم این است که مربیان بایاد همیشاه   

دانش آموزان شان را برای فرا گرفتن درس و اجرای فعالیت های 

درسی تشویق نمایند اگرچه دانش آموزان تصور نمایند که انجاام  

 این فعالیت ها از توان شان بلند است.
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پکام تربکتی اين آيیات متبركیه ايین    
روش های تیدريس   است كه معلمان در

 شان تدريج را رعايیت نماينید درس را  
مطابق استعداد شاگردان آمیاده نمیوده   

برونید اساسیات   گام به گیام بیه پیکش    
ابتیدا بیه معرفیی گرفتیه      مضمون را در

اندازه معرفت شاگردان را برای  توانايی و
جايی شروع نمايند  از خود معلوم كنند و
 توانايی در استعداد و نظر كه شاگردان از

 دارند. قرار آنجا

 تربیت به وسیله بیان کار برد موضاوع درس: 
 تربکییه در اهییداف مهییم تعلییکم و   از

ين است كه موووعاتی بايد عصرحاور ا
در برنامه های درسی گنجانکده شود كه 
به زندگی عملی شاگردان میرتبط بیوده   

ه برنامی  در ،برد عملی داشیته باشید   كار
قبیل   های تربکتی قرآنهريم اين اصول از

برنامیه   . نماز يهیی از رعايت شده است
 ،های تربکتی روزانه ی مسیلمانان اسیت  

آن در زندگی  نقش برد و در رابطه به كار
 اهلل متعال مکفرمايد: ،عملی انسان

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  چ

ۉ  ې  ې  ې  ې       ۉۅ

وئ  وئ   ۇئ    ەئائ   ائ  ەئ  ىى

 1٢ال نكلوت:  چۇئ

تیو  آسمانى قرآن( به  )آنچه را از كتاب
دار،  پیا  روحى شده تالوت كن و نماز را ب

انسان را( از فحشا و منهر  )كه همانا نماز
تر است  دارد و البتّه ياد خدا بزرگ باز مى

درزندگی عملی ما دارد اگر اين مظیامکن  
را نکاموزيم چه مشهل در عرصیه هیای   

 شد. زندگی ما واقع خواهد
تربیت باه وسایله رعایات عادالت میاان       

عیدم رعايیت عیدالت مکیان      شاگردان:
 شاگردان باعق مکشود شاگردان حسود

آينده اعضای مفکدی بیرای   در آيند وبار
واقعیه   ايین موویوع از   ،جامعه نباشیند 

قرآنهییريم بییه  در ؛حضییرت يوسییف
  وواحت دانسته مکشود.

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  چ

ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ    ڳ   ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    

 ٧ - 1یوس :  چڻ  ڻ  ڻ

همانیا   او( گفتنید:  بیرادران  )گاه كهآن
مان  بنکامکن( نزد پدر )يوسف و برادرش

از مییا كییه گروهییى نکرومنیید هسییتکم  
در ايین   )میان  ند. همانا پیدر ا تر محبوب

عالقه بیه آن دو( در گمراهیى روشینى    
يوسف  برادران به يهديگر گفتند: .است

زمکنیى دور   را بهشکد يیا او را بیه سیر   
خصوص شما تان م نکد تا توجّه پدرگبکاف

بیا توبیه(    )انجیام طیرا   شود و پیس از 
 .گروهى شايسته باشکد

بیود   ؛اين برداشت برادران يوسف
 شان بکنکیامکن و  مکهردند كه پدر تصور

آنها بکشتر دوست دارد امیا   يوسف را از
حقکقت چنان نبیود زيیرا كیه حضیرت     

فرزنیدانش را   بعضی از هرگز ؛يعقوب
اين كیار   باالی ديگری ترجکح نمی داد و

 .نکست تصورقابل  ‡پکامبران از
ايین آيیه مباركیه     پکام تربکتی كیه از 

 بدست می آيد اين است كیه والیدين و  
 تربکییه و مربکییان در پروسییه تعلییکم و 

مکان  همچنان تعامالت اجتماعی شان در
شاگردان شان نهايت محطاط  فرزندان و

اين زمکنیه   باشند زيرا كمترين غفلت در
 نو در جوانان و باعق تغکر نادرست تفهر

 شده مکتواند كه پکامد خیوبی در  جوانان
 آينده نخواهد داشت.

 

گیرفتن   دلچسپی شیاگردان بیرای فیرا   
ناشناختن زمکنه  ضی مضامکن مبهم وبع

امکن برای شاگردان برد آن مض های كار
 به همکن علت اسیت كیه در   ،بوده است
اسیتادان الزم   تربکه نیوين بیر   تعلکم و

 دانسته مکشود تیا بیرای شیاگردان در   
را بیه   مضمون مورد نظر ی سمسترابتدا

درسیت معرفیی نمیوده     گونه واویح و 
اهداف آموزشی روش تدريس روشیهای  

برد مضمون به  زمکنه های كار ارزيابی و
معرفی گرفتیه شیود تیا شیاگردان در     

به مضیمون   گرفته و روشنايی كامل قرار
 عالقه مند شوند.

 يهیی از  تربیت باه وسایله تفکرمنطقای:   
کت ايین اسیت  كیه    ترب اهداف تعلکم و
مجال انديشکدن و فهیر  برای شاگردان 

به  (تفهرتدريس شودكردن داده شود. ) 
شیان   اين معنیی كیه شیاگردان خیود    

رابطییه بییه  توانییايی تفهركییردن را در
موووعات پکرامیون زنیدگی شیان بیه     
دست بکاورنید هرموویوع را بیه ديید     

رابطییه بییه آن  انتقییادی نگريسییته و در
برنامه  قرآنهريم درنمايند اما  اظهار نظر

های تربکتی اش حکن نیزول آن بیه آن   
 تاكکد داشته است. چنانچه فرموده است:

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ    ڇچ  چ  چچ

 1٧النس ء:  چڌ   ڎ  ڎ  ڈ

كنند  در  چرا در معانى قرآن تدّبر نمى
حالى كه اگر اين قرآن، از طرف غکرخدا 

هیا  بسیکار  در آن    بود قطعاً اخیتالف 
 .يافتند مى

اين آيه مباركیه بیه    پکام تربکتی كه از
دست می آيد اين است كه استادان بايد 
 به شاگردان شان جرات بدهنید كیه در  
مورد مسايل مربوط بیه درس نظريیات   

مسايل را بیه گونیه    ،شان را بکان نمايند
 ،كوركورانه بدون ارايیه دلکیل نپذيرنید   

توانیايی را در   بگونه مثال اين استعداد و
خود ايجاد نمايند كه اين مضامکن چیرا  

بیرد   چیه كیار   به ما تدريس مکشیود و 

دهکد  و خداوند آنچه را انجام مى
 .داند مى

تمییام  عفییت از پاكییدامنی و
اعمال ناپسیند آرزوی   فواحش و

 ،زنیدگی مکباشید   انسیان در  هر
پکام تربکتیی ايین آيیه مباركیه     
اينست كه برای شاگردان زمکنیه  

جاهای كاربرد موویوعاتی كیه    و
ن برای شان تدريس مکشود بکیا 

گردد زيرا آنچه تحقکقات نشیان  
عییدم  داده اسییت كییه اكثییراً  
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تقسکم بندی وظیايف ادارت،  ، تشهکل

تثبکت دايیره مسیوولکت هیای كیاری،     

تفويض حدود صالحکت های اجرايیی و  

تعککن روابط منطقیی مکیان واحیدهای    

رسمی بر اساس سلسیله مراتیب اداری   

 است. 

تشهکل رسمی، بیه طیور كیل تعیداد     

مشاغل، حدود وظايف، سطح اختکیارات  

خص ها را مش و چگونگی اجرای فعالکت 

نموده و توسط مسووالن تخنکهی ايجاد 

 و مديريت ارشد آن را تصويب می نمايد.

خوشییبختانه امییروز اسییتفاده نییرم   

افزارهای مختلف در جهیان رواک يافتیه   

كییه نظییر بییه معلومییات داده شییده بییه 

سکستم، طرا های مختلف تشهکالتی را 

 ارايه می دهند.  

افزارهیا، ابیزار    بدون شک ايین نیرم   

شیده بیرای تیدوين     ناخته مناسب و ش

شوند كه  چارت تشهکالتی محسوب می 

كار را در اين راستا برای ادارت آسان تر 

 ساخته است.   

به طور كل سییه ركن اصیلی وظیايف   

اداره در چارت تشهکالتی مشخص شده 

و ساير فعالکت های اداره بیه اسیاس آن   

 ترتکب می يابد:

تقسکم وظايف واحیدها بیر مبنیای      .2

 اموريت و استراتکژی اداره.ديدگاه، م

تعککن و تثبکت حدود صالحکت هیا   .1

 و مسوولکت های كاركنان. 

مشییخص نمییودن سلسییله روابییط  .1

 منطقی مکان كاركنان و واحدهای اداری.

تصیینکف وظییايف و سلسییلۀ مراتییب  

مديريتی نظیر بیه ویرورت اداره و بیا     

درنظرداشت تعداد كاركنان و واحدهای 

اداری تنظییکم مییی گییردد. چییارت    

تشهکالتی شركت های امروزی و ادارات 

جديد به شهل هموار تدوين میی يابید،   

ساختارتشهکالتی اداره های خدمات ولی 

  به شهل هرم ساخته می شوند.ملهی 

تشهکل روابط منطقی و رسیمی بیکن    

افراد و واحدهای مختلف اداره را تعککن 

و تأمکن نموده و اداره بیا ايین دو جیز     

های اداری( معنی و عمده )افراد، و واحد

 ماهکت وجودی می يابد.  

به رغم توجه به اطالعات ارايه شده در 

نمودار تشهکالتی ذيل، كلکات تخنکهیی  

هرم تشهکالتی می تواند به گونه بهتری 

 قابل درک و فهم گردد. 

 افراد

تک تک افراد اداره به لحیاظ كرامیت   

انسانی، اندوخته های عملیی، ظرفکیت   

كییاری دارای هییای مسییلهی و تجییارب 

اهمکت خاص اند. هر يک از آنیان دارای  

هیا و دانیش    تجارب مختلیف، مهیارت   

وروری بیرای پکشیبرد امیور جداگانیه     

آنیان عامیل    .اجرايی اداره میی باشیند  
مهمی در نکل به اهداف اداره بیه  

 روند.  شمار می 

افییراد در واحییدهای گونییاگون 

اداره با همیديگر همهیاری میی    

هیا دسیت   كنند تا به اين هدف 

يازند. واحدهای مختلف در محور 

افراد، يک سکستم اداری مینظم  

 را به وجود می آورند.      

تحقکقات انجام شده بکانگر اين 
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مشو  های مادی و معنیوی، و  

توجه به ارتقای ظرفکیت آنیان   

 حاصل می گردد. 

ظرفکت مسلهی و كاری افراد 

بايد پکوسیته تقويیت و بیروز    

شده و با تشويق های گوناگون 

مورد حمايت میديريت ارشید   

هیر  قرار گکرند تا اداره بتوانید  

چه بکشتر به افزايش كمکیت و  

 كکفکت تولکد برسد.

واقعکت است كه رابطه نظامنید بیکن   

نحوه مديريت منابع بشری و تشیهکل  

های اداری وجود دارد و تناسب  واحد

آنییان بییا همییديگر، كییارايی اداره را  

ه و بییه مؤثريییت و افییزايش بخشییکد

 مثمريت تولکد می افزايد.

نکروی بشری متخصیص، متجیرب،   

متعهد و كارا، بیا ارزش تیرين ثیروت    

اداره به شمار می آيد. به نحیوی كیه   

ريیزان اقتصیادی و    محققان و برنامه 

اجتماعی، قرن حاور را قرن مديريت 

تعالی نکروی بشری و ارتباطیات میی   

 خوانند.

بشیری و   بذل توجه كافی به نکروی

تأمکن ارتباط انسانی با آنیان از يیک   

رخ، و استفادة بهکنه از انرژی فهیری،  

ها و استعدادهای آنان مطیابق   مهارت 

ووابط مديريتی از جهت ديگیر میی   

توانیید باعییق ايجییاد زمکنییه هییای  

شهوفايی و پکشگامی اداره در عرصه 

 هماوری با رقبا  گردد.

از آنجا كه افراد سرمايۀ اصیلی اداره  

است، پس الزم است تا مورد تفقید و  

توجه ويژه قیرار گکرنید. نیوازش بیا     

به طور طبکعی افراد مايل اند كه روز تا روز 

موقعکت اداری آنان ارتقیا  يافتیه و منیافع    

بکشتری را به دست آرند. به اين ترتکیب بیا   

گذشت زمان از فرار مغزی جلوگکری شده و 

سرمايه های فهری اداره در بیازار پرفیروش   

 ی به سودا نمی رود.رقابتی به آسان

  های اداری   واحد
های اداری زير مجموعیه ای از هیرم    واحد

يک سازمان است كیه افیراد آن    تشهکالتی

مطابق برنامه های از پکش تعکیکن شیده بیا    

انگکزه های نسبت مشابه جهت رسیییکدن  

به اهداف مشخص بیا هیییم يهجیا كیار و     

 فعالکت می نمايند.    

ظیروف يیا   بخش های اداری ظروف برای م

افراد است. از اين رو، واحیدهای اداری بیه   

های مهم و حکاتی هیر    منزله يهی از شريان

گردند. به طور معمول اين  اداره محسوب می 

بخش هیای اداری و واحیدهای بودجییوی    

 شامل تشیهکالت عمیومی اداره می باشند.

واحدهای اداری می كوشند تیا در جهیت   

گیام  كسب رویايت كاركنیان و مشیتريان    

آوری اطالعات و   برداشته و مسوولکت جمع

های منابع بشری و   ريزی را در زمکنه برنامه 

اداری از طريییق انتخییاب افییراد شايسییته و 

 مناسب تأمکن نمايند.  

واحدهای اداری مسوولکت جذب و حفی    

كاركنان ماهر، تطبکق برنامیه هیا، نهادينیه    

كییردن رويهردهییای جديیید بییرای  

ن در راستای بهبود بازاريابی، طرا پال

عملهییرد كاركنییان، ارتقییا  ظرفکییت 

نکروی بشیری و اجیرای فرآينیدهای    

بهبود كکفکت و كمکیت تولکید را بیر    

 .عهده دارند

   هرم تشکیالتی
نییوعی از ابییزار هییرم تشییهکالتی، 

مديريتی برای رسکدن به هدف است. 

هیای اداری در چیارت    ساختار واحد

تشییهکالتی بییر مبنییای اسییتراتکژی، 

بییه  اًاه و ماموريییت اداره، اكثیر ديیدگ 

 شهل هرم تنظکم می گردد. 

گرچه انواع ديگری از سیاختارهای  

تشهکالتی نکز بیرای ادارات مختلیف   

مورد استفاده قرار می گکرند، ولی در 

اداره های كمتر انهشاف يافته، گونیه  

 هرم تشهکالتی كاربرد بکشتری دارد.

به لحاظ اصول مديريتی، قیییاعده  

هکالتی طوری اسییت كه در هرم تش

از باال به پايان، به صورت تدريجی بیر  

تعداد تشیهکل افییزوده می شیود و  

سطوا پايانی حداقل دو برابر سیطح  

بااليی بوده و از شش بست تجاوز نمی 

 كند. 

تشهکل يک اداره پیس از مطالعیه،   

بررسی و طی مراحل موارد وروری و 

تشکیل روابط منطقی و رسمی بین افراد و واحدهای مختلف اداره 

 ، و واحد افراد را تعیین و تأمین نموده و اداره با این دو جزء عمده )

 های اداری( معنی و ماهیت وجودی می یابد. 
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مديريتی به مشیتريان عرویه   

 شود:  

و  شناخت دقکق از كسب  .2

 كار.

انتخییاب نییوع سییاختار   .1

 ی.تشهکالت

 طراحی چارت تشهکالتی. .1

بازنگری و اصالا چیارت   .4

 ادامه دارد...  تشهکالتی.

 

اقدامات الزمی كه در آتکه مطلب بیه  

 رداخته شده، ساخته می شود:آن پ

اهییداف، اسییتراتکژی و وظییايف   .2

 اساسی اداره.  

تصنکف و طرا مقدماتی سیاختار  .1

تشییهکالتی بییه رويییت هییدف هییای 

 استراتکژيک و وظايف اداره.

 تائکد رهبری وزارت يا اداره.  .1

 چارت تشکیالتی   

چارت تشهکالتی نموداری است كه 

بر اساس سلسله مراتب اداری تهکه و 

يافته و ارتباطات مکان جايگاه تدوين 

های مختلف اداره را نشان می دهید.  

ولییی تغککییرات پییکش آمییده در آن، 

تاثکرات چنیدانی در مسیکر حركیت    

 اداره ندارد. استراتکژی و

طراحی چارت تشهکالتی بیر بنکیاد   

مودل های مؤفیق و آزمیوده جهیانی    

تدوين يافته كه ارتباط منطقیی بیکن   

را مطابق واحیدها و گروپ های كاری 

 نکاز اداره تنظکم و تعککن می نمايد.  

مودل های تشیهکالتی اكثیر روش   

هییای عکنییی مییديريتی در ادارت   

گوناگون بوده كه حلقه مسوولکت های 

افراد و فعالکت های اداره را مشیخص 

 و روشن می سازند.

 طراحی چارت تشکیالتی     

چارت تشهکالتی اشیهال مختلفیی   

تگی به دارد، چگونگی طراحی آن بس

نحییوه اداره و شییرايط آن دارد كییه  

توسییط مسییووالن منییابع بشییری،   

كارشناسان و مشاوران مربوطه تدوين 

 می يابد.

وروريات و ايجابات هر اداره با ادارة 

ديگری تفاوت دارد. هکچ چارت تشهکالتی 

ای در جهان وجود ندارد كه به طیور كامیل   

 و عکب باشد.   صبی نق

ركنان و فرهنیگ  اما با توجه به روحکه كا

سازمانی، میديريت ارشید در مشیوره بیا     

كارشناسان و صاحبنظران تصمکم می گکرد 

تا بهترين گزينه را كه بکشترين تناسب بیا  

همه مؤلفه های كسب و كار و اهیداف اداره  

 داشته باشد، برگزيند.  

پس از آن كه چارت تشیهکالتی تیدوين   

يافت، توسط میديريت ارشید بیازنگری و    

شود. برای هر يک از مشیاغل،    تصويب می

اليحه وظايف جداگانیه ترتکیب شیده و در    

 چارت تشهکالتی نشان داده می شوند.

در صورت آمدن تغککر در تشهکل، چارت 

تشهکالتی توسط مسووالن منیابع بشیری   

بازنگری و جهیت طیی مراحیل تايکیدی و     

 .تصويب به مديريت ارشد، ارايه می گردد

عنوان اصول  كارشناسان پنج مؤلفه را به

 طراحی تشهکالت نام می برند:

مطیابق يیک برنامیه     :تفکر سیستمی .۱

منظم افراد بايد از حلقه تنگ شغلی بکرون 

آمده و ديد كلی نسبت به تمیام واحیدهای   

اداری پکییدا كننیید و در وییمن از نگییرش  

غکرسکسییتماتکک در راسییتای تعییالی و   

 توسعه اداره دوری نمايند.

تیالش   :های شخصی  تسلط و قابلیت .1

هیا،    شود تا اليحه وظايف به سمت مهیارت  

هیای مسیلهی افیراد     ها و قابلکت  توانايی 

 .سو  داده شود

كوشکده شیود تیا    :های ذهنی مودل .1

اداره به تدريج از سیاختارهای گونیه هیرم    

تشهکالتی، بکرون آمده و بیه سیمت اداره   

های غکرمتمركز با سلسیله مراتیب كمتیر    

 حركت نمايد.

مهیانکزم هیای    :دیدگاه مشترک .4

تشهکالتی مختلف ترسکم و با طراحی 

سازی   تركکبی از آنان در جهت بهکنه

 كلی اداره استفاه به عمل آيد.

 :مسلکی گرایی و یادگیری تیمی .9

سییعی بییه عمییل آيیید تییا طراحییی  

تشهکالتی به نحوی باشد كیه حکطیه   

نظارت و مسلهی گرايیی را افیزايش   

های سرپرستی افراد بیه    داده و سمّت

يژه غکرمسیلهی را در اداره كیاهش   و

دهد. بدين گونه مديران با صالحکت و 

مسوولکت بکشتری انجام وظکفه میی  

نمايند. اين امر میی توانید بیا رونید     

استخدام رقیابتی و يیادگکری تکمیی    

 .بکشتر ترويج گردد

گام های اصالی بارای تادوین چاارت     

 تشکیالتی  

برخی از كارشناسان ديگر پکشنهاد 

بهتر است طراحی چارت می دهند كه 

تشهکالتی پس از اجرای چهیار قیدم   

آتی صورت گکرد تا كاركنان مربوطیه  

به صورت روشمند، وظیايف شیان را   

انجییام داده و خییدمات و محصییوالت 

اداره، مطابق معکارهای پذيرفته شدة 
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در ايین  اساطکر اولیکن اسیت   
 مرفوع ساخته اسیت. و زمکنه 

ثابیت  کت بحیق  اين به اصیح 
 می گويم كه قیرآن در  و است
زمانیه از فرهنیگ زمیان     هکچ

 ما و نکست. تأثکر پذير نبوده و
و بییاور کن اعتقییاد همبییر هییم

داريم كیه قیرآن هیکچ گونیه     
 را از فرهنگ زمانه تأثکرپذيری

جییاهلی هییم  گذشییته یهییا
 نداشته است.

 مقدمه

ه اثر ناپذيری قرآن از بديهی است ك
خداونید   كیه آنجا سرچشمه می گکرد

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   چ :مکفرمايیید

يعنییی قییرآن را مییا   ٧الحجججر:  چڱ
فرستاديم و آنرا از كم و زياد شیدن و  

 .از بکن رفتن حف  مکهنکم

اسیت كیه    یاين آيیه نیص صیريح   
بیه   هريم راحف  قرآنمانت وخداوند 

كیم  ودر آن تصور زيیاد   خود مکگکرد،
 شدن نمی رود.

و كیه اديبیان   اين امر مبرهن است 
سیخنوران طیراز    عرب ودانشمندان 

قرآن كريم مانند هاز آوردن  آنها  اول
عیاجز آمدنید و    در بالغت و فصاحت 

پندار اثیر پیذيری    ,عجز كردنداظهار 
ممهین   غکیر  را قرآن از فرهنگ زمانه

خیط بطیالن   ين پندار دانستند و به ا
 جای  ر چندينن دقرآ چهچنان ،كشکد
قرآن  كه می گفتند منهرينهای ادعا 

 آن و داشیته  ای كیه  يا اشیاره بکان و 
تبعکییت از نکسییت كییه ى نییمع دانبیی

گذار و ، بلهه باشدكرده فرهنگ زمانه 
كیه   می باشید تأيکد مطالب صحکحى 

وارد  ‡بسا از طريق انبکیا  سیلف  
و يا اند شده زمانه ها  انفرهنگ مردم
موافق  عقل سلکم فطرتاً برخى از افراد

هیای  تجیارب   با فطرت سالم نبیو  و 
خیويش   عقلیى  روشینائی شخصى و 

بنا ً بدين لحیاظ  بدان ها پى برده اند. 
عمل كرد ها و يیا   بنابرمطابقت قرآن 

خواست اشخاص در قرآن كريم أياتی 
نازل گرديده در ظیاهر میوثر و تیاثکر    

تحريم شراب  :اينهه :گذار بوده مانند
ل بیه  , ديۀ قتی بر مکل حضرت عمر

عرف اعراب اين بدان معنی نکست كه 
 خواست, تمنی و عرف عرب در نیزول 

عامل بیوده زيیرا قیرآن    قرآن كريم  
كريم در لوا محفوظ قبیل از آفیرينش   

 نقش بسته است.  عالم به امر اهلل متعال
آمد  خواهد بحق اين مباحثی كه در

در راسییتای طییرا مووییوع و پاسییخ 
 طرف بعضیی از  ازكه است  یاشهاالت

جواب  است و ايجاد شده شترقکنسم
قیرآن   چیرا خواهد بود, اما اينهه آنها 
 تیأثکر پیذير  از فرهنیگ زمیان   كريم 
موویوعاتی كیه    .بکیان شید    نکست
سینت هیای    و روشن بعضیی از  ائقر

به حال خودش بیاقی  دوران جاهلکت 
گذاشته شده است, در ظاهر اين كیار  

مورد تأيد قرار گرفته  فهر می شود كه

 قرآن کریم

 دلکیل بیر  , تحريف نشده استكتاب قرآن 
   :مطلب چند امر است اين
 :نقصان ممتنع است -1

 قیاف حیده داد الطییى را وعیمصطف
 رد اين سبقیکیو نمیری تییکیر بمیگ
 میافظیزت را حیجیاب و معین كتیم
 میآن رافضرییرا از ق مییش و كیکیب

 من تو را اندر دو عالم رافعم والنقکصۀ
 مییعیت دافیديثیان را از حیاغکیط

 م كردن در اویواند بکش و كیكس نت
   ديگر مجوین حافیز میجه یو بیت

چنانچیه اهلل تبیارک و    اباطیال:  مبراء از -2
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چتعالی می فرمايد:

 1٧فصل :  چڱ     ں  ں  ڻ  ڱڱ   ڱ

قیرآن  ه نی از هکچ جهت باطلی متوجه بيع
وی راه نکابیید و آن فرسییتاده ه نشییود و بیی

 .است خداوند دانا  ستوده

در اين دو آيه تصريح است كه كتاب خیدا  
تحريف نشده و خود همیکن دو آيیه كیافی    

 .است بر ناقص نبودن آن

قرآنهیريم كتیاب دسیت     مسئون : کتاب -3
اگیر توجیه كیاملی بیه     نخورده ای است كه 

 میدر تدوين قرآن كنکم جمع آوری و اريخ ت
مقدس  کچوجه تحريف در كتابه هب كهيابکم 

قیرآن  امیا اينهیه    ،وجود ندارد قرآن كريم 
عرب به صیورت   قشردر مورد فرهنگ كريم 

 فطرتیاً چیه  أنهر يعنیی گزينشى عمل كرده 
برحیال  و حق بیوده   کتصحکح و مطابق واقع

 ربیوده كیه د   اين اساس بنابر. خود گذاشته
زخیم و روا   جن، سحر، چشم همانند: یآيات
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فیو  مبیرهن   درطوريهیه   ,شده است
گرديد بسنده است. ولی ايین را بايید   

نکامده كیه تمیام    بدانند كه قرآن كريم
به صورت را فرهنگ مدينت های بشری 

يهسان مورد تهاجم قرار دهد هماننید  
مهاجمکن بکرحم از لبه تکغ بکرون كشد 
بلهه بیرای اصیالا انديشیه ورا رسیم      

 تا آنچه قابل اصالا  بشری نازل گرديده
حکح نمايد نه آنهه قابل  رونید  صاست ت

 حق  اين مباهمه زندگکست هذف نمايد 
 تووکح می گکريم.را به 

 تأثیر ناپذیری قرآن  

 تأثکر محور اساسى بحقمقطه اين در
ناپذيری قرآن از فرهنگ زمانه اسیت،  

فرهنیگ   نخست واژهكه  ت استورور
صییورت  هتأثکرناپییذيری آن بیی زمانییه و

 .سی قرار گکردبرر جانبه مورد همه
از اينهه مشخصاً روی اوواع زمانه و 

بعید   تأثکرپذير، فرهنگ زمانیه را در 
در بعید   فهری، اجتماعی، اقتصادی، و

سکاسی، بیر تأثکرناپیذيری قیرآن از    
فرهنگ زمانه معلومیات ارائیه نمیايم    
تذكر چند سطری را در رابطه به معنی 

 دانم. جا نمی و مفهوم فرهنگ بی

 ه اشیتقا  يافتیه  كلم دو فرهنگ از
بیه  « هنیگ  »به معنای شهوه و« فر»

معنای كشاندن و بردن است. با توجه 
به معنیای فیرو هنیگ فرهکختگیان،     

هیای متنییوع و   فرهنیگ را بیه گونییه  
اند كه به دو سیه   متفاوت تعريف كرده
 كنکم: تعريف آن اكتفا می

ای از رفتارهای  فرهنگ مجموعه -2
تهرارپذير اجتماعی انسان در جامعیه  

يافرهنگ عبارت از مجموعه    ت واس
ها، اعتقادات، هنیر، اخالقکیات،    دانش

قوانکن، رسیوم و هرگونیه توانیايی و    
ای  عادت ديگری است كه بیه وسیکله  

جامعه، اكتسیاب  عنوان عضو  انسان به
ای از باورهیا،   شود. فرهنگ به مجموعه

های مشترک گروهی  ها و اسطوره سنت
  بیه شود كیه جن  ها اطال  می انسان زا

بخشیی از   ( دارد وSubjective)نیذه

 تواند در قالیب تمیدن جنبیه عکنیی     آن می
(Objective.پکدا كند )(0) 

  در لغت به اين معانى بیه « فرهنگ » -1
كشکدن، تعلیکم و تربکیت،   :مانند كاررفته 

و در كتب لغت فرهنگ،  علم و دانش و ادب،
 رسیوم، مجموعیه علیوم و    و مجموعه آداب

 (4).مکباشدقوم هنرها  يک  معارف و
 اثرپذیری واثرگذاری

 كلکدی ترين واژه های كه هنگام بحق از از 
میورد   تعامل قرآن با فرهنگ زمانیه بسیکار  

 اثیر  می گکرد، واژه اثرگذاری و استفاده قرار
 بحیق ازآنهیه آيیا قیرآن از     پذيری اسیت. 

وآن  فرهنگ معاصران نزول خود اثرپذيرفته
گذاشته  ثركريم ا فرهنگ برآموزه های قرآن

 همچنکن سخن ازاثرگذاری قرآن بیر  يانه، و
اين كتاب  فرهنگ زمانه درجاهای بسکاری از

 به مناسبت های مختلف به چشم می خورد.
اثر، واژه های عربی است ودرآن زبان بیه  
معنای نشان وعالمتی است كه پس از تماس 
و برخورد دوكس، بادوچکز،با يهديگر، درآن 

آنها باقی می  هی ازدوكس يا دو چکز، يا دري
 (7)برديگری داللت می كند. ماند و

برای مثیال، هنگامکهیه كیه شمشیکری     
بردست كسی زده می شیود، در دسیت او   
بريدگی ای پديد می آيد كه نشان برخورد 

برشمشکر هم رنگ  چکز برنده با آن است و
خون باقی می ماند كه عالمت بريده شیدن  
آن عضوی ازاعضای موجود زنده به وسیکله  

بکابانی می گذرد،  است. يا وقتی انسانی كه از
رد پای او كه بر شنزار بکابان می ماند، اثیراو  
 است ، چراكه برگذر او ازآنجا داللت می كند.

زبان عربیی   اثرپذيری كه در اثرگذاری و
تأثرپذيری تعبکر می شیود، بیه    به تأثکر و

 برخییورد هییای فکزيهییی و امییور مییادی و
د و امییور محسییوس محییدود نمییی شییو 

برخوردهای غکر فکزيهی را هم  غکرمادی و
يیا   در بر میی گکیرد. اگیر از اثرگیذاری و    

حهمیت   دانش و اثرپذيری فلسفه يونانی و
بريهديگر سیخن بیه    اسالمی از يهديگر و

برخیوردی   مکان می آيید، امیری میادی و   
اگر اثرگیذاری   نکست، نکز نظر جسمانی در

 فرهنییگ قییرآن برشییعروادب پارسییی، و 

فردوسی گفتگیو   پذيری سعدی ازاثر
عالمیت   می شود، وجود نشیان هیا و  

شییخص  و عنصییر هییای مییادی در 
شخص  كه داللت به عنصر ود اثرپذير

 بحق نکسیت و در  د، موردراثرگذار دا
 نکیز  اثرگذاری ، واين موارد اثرپذيری، 

نشان ها و عالمت های مربوط به آنها به 
نظرگرفتیه میی شیود كیه      گونه ای در
همخییوان بییا مولفییه هییای  متناسییب و
 پذير باشد. اثر أثرگذار و

 دو تیأثر  كه ازتأثکر و نوشتار اين در
 يهیديگر و  جاهلی از فرهنگ قرآنی و

اين بحیق  بريهديگرسخن می گويکم. 
 هیا و نمیاد   نهیاد  حتمی نمی باشد كه

اثرگذار  همه پذير، اثر گذار و های اثر
 د.نباش پذير اثر و

 بحیق  ما در اين موووع مورد مداقه
فرهنیگ   نمیادی از  نشیان و  !كه آيیا 

  قیرآن وجیود دارد   در عصور گذشته
از فرهنیگ   فرهنگ قیرآن متیأثر   آيا
گذشیتگان اسیت  و انديشیه و     های

به عنیوان   را پذيرفته و هاآن عمل كرد
، يیا  است  آموزه ای قرآن بازتاب داده

خکر! بنا بر اين چنانچه در فو  تیذكر  
كه در داديم انعهاس بعضی از مواردی 

قرآن كريم از رسوم و عنعنات و عمل 
كرد اعراب جاهلی و عصیور گذشیته   
كه  ذكر به عمل آمده برآن سبب است

 فرهنیگ  از عمل كیرد و  قرآن به نقل 
تا اثری بیرآن   می پردازد های گذشته

) اصالحاتی برآن آورد( و ياآن بگذارد
چکزی كه قابل اصالا نکست  و 
 ازريشه كفیری و شیركی دارد   

 .باطل نمايد اساس
مبییرهن اسییت اثرپییذيری  

 مجکید فرهنگ زمانه از قرآن 
 هرصیاحب بیديهی اسیت    امر
 ،اعتراف میی نمايید   ره ای خب

متیأثر   كه برآن اغماض نمايد,
شدن شعر، ادب، رفتار، گفتار، 

فرهنگ عرب جاهلی از  فهر و
قرآن مجکد بیه عنیوان يیک    
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نگاه نموده , و بر رفعیت  كتاب آسمانی، 
نداشته انید و ترديید    یترديدپکام آن 
ويییل دورانییت دانسییته انیید , ناپییذير 

دركتاب تاريخ تمدن در اين بیاره میی   
در جان های سیاده،   كريم قرآن نويسد:

میی   دور از ابهام پديد عقايدی آسان و
 تشريفات نا روا دور آورد كه از رسوم و

 از قکید مراسیم بیت پرسیتی و     و بوده 
 یفرهنگی  و یترقی اخالق ,آزاد تهنآك
 گرفته و باال نجامايمن آن سلمانان به م

اصول نظم اجتماعی و وحدت جمعی را 
پکروی مقیررات   در درمکان آنها استوار،

ده، نمیو ترغکبشیان  توظکف و بهداشت 
, خرافات, عقولشان را از اوهام ايشان و 

 ده وبخشیک خشیونت رهیايی    و اتظلم
ووییع بردگییان را بهبییود  همییکن طییور
 نداشیته پزبیون  اشخاصکهه  بخشکده و
انسانکت عزت نفس  از حرمت ومی شدند 
جامعیه   درانکد, ردگبرخوردار و اسالمکت 
و  به وجیود آورد ی تقو اعتدال و اسالمی

هکچ يک از  در نهادبنه ساخت مماثل آن
 تاهنوز بروز نه نموده.مناطق جهان 

بیه میردم تعلیکم داد كیه      آمداسالم 
ماللیت بیا مشیهالت     شیهايت و  دونب

 یردشیوا بیه   روكنند  ندگیو زند زبسا
مبارزه نماينید   شوندمی  اجهوهای كه م

در عکن  محدوديت ها را تحمل كنند و و
 پکشیرفت  را به توسعه و مسلمانانحال 

كیه  است انگکخته  ربتشويق, ترغکب و 
ديین چنیان    و اسیت  از عجايب تاريخ

 مسکحی وحقکقت كه  شده استتعريف 

 تمیام  زمکنه خاصیی نکسیت و   و به بعد
معنوی، فردی  جنبه های زندگی مادی و

غکر دينی معاصیران   اجتماعی، دينی و و
 را در بر می گکرد. هريمنزول قرآن
بیا   هیريم در بعد دينیی، قرآن چنانچه 

ايین ديین و   بکان روشنِ ابعاد مختلیف  
، عقییل، كییه مطییابق بییافطرت انديشییه

بیود،   بشريتعقاليی  خواست طبکعی و
فائق بت پرستی رايج در شبه جزيره بر 

 ,خط بطالن كشکدآمده و برعقائد باطله 
و حريییت درزنییدگی و عقکییده  آزادی 
 اخواناين فر در افهار بار آورد,را توحکد 
بیکش مقاومیت    كم وباگر چه  هريمقرآن

شرک  هايی، به ويژه از سوی سردمداران
نهايیت بیه    د، اما درگردي مواجهباطل  و

 اسالم انجامکد. مسلمکن و پکروزی
مدينه  مهه و شهرها خصوصاً ساكنان

 اثرگیذار دينیی و   كه دو شیهر مهیم و  
به شمار  العرب واقتصادی در شبه جزير

عالی  تسلکم منطق انجام می آمدند سر
ابعاد  در هريمقرآن ,نددكريم گرديقرآن 

و  اعتقیادی  گوناگون، بکنش های دينی و
ی به گونیه ا ، آنان را تغککر داد اجتماعی

 كه با گذشت مدت زمان كوتاهی شرک و
ش بهم پکچکید و  بت پرستی، دامن سکاه

 از مکان رخیت بربسیت شیعاع تابنیاک    
 ،آنهريم بر عیالم بشیريت سیربرآورد   رق

 (1).عالم تاب شد و طلوع نمود
 اندیشه تاثیردر

 یجاهل انديشه عصر به فهر هريمقرآن
 رفعیت  د وتعمکیر نمیو  را انیديش   جك

تفهیر نابخردانیه    آنیان را از  بخشکد، و
دست و پیاگکر   رسوم زشت و خرافات و

 خالف منطق ونجات داد و از روش های 
آيیات   وِ خلقت به تفهر, داشت عقل باز
 چنیان  و خوانید.  انفسیی فیرا   آفاقی و

 عرب جاهلی وكه بار آورد تحول فهری 
 هییريم بییاپییذيری آن از نییور قرآن اثییر

 ری دورانعاشییشییعر و از مقايسییه 
تعقیل آنیان بیود،     ر وكه تفه تجاهلک
پیس از  شیاعران عیرب    شاعری باشعر

  اسالم به خوبی آشهار می شود.

، عیرب هیای   قدرتبا تمام  هريمقرآن
به تفهر  در هر زمان نزولو غکره معاصر 

 دانییش شايسییته و فراگکییری علییم و و
بی  كارساز دعوت كرد وآنان را ازجهل و

 .نجات شان داده استه و سوادی بازداشت
باسوادان عیرب   مقايسه تعدادر اين امر د
اسیالم، بیه   بیروز   پس از واسالم از پکش 
نشیان  آشهار مکگردد اين محیک  خوبی 

 دهنده مکزان موفقکت قرآن در اين بُعید 
  می باشد. اسالمدعوت  زا تفهری
 یاتاخالق تاثیردر

 درمختلیف   با روش هیای كريم  قرآن
ناپسیند رايیج    مبارزه با اخال  زشت و

پرداخیت    جیاهلی  یدرمکان عرب هیا 
 اخالقی موجیود در  منفیعناصر مبانی و

به گونه های  مکان آنان را به نقد كشکد، و
اخیال   و تخلکیق  ارائه  مختلف به طرا و

نمیود. اثیر    شايسته واالی انسانی اقیدام 
ابعیاد و  در  تمدن هابر فرهنگ  هريمقرآن

  آن آشییهارگرديد بُعیید  مهییمخاصییتا 
بیدخواه،  ز، رعرب های كکنه و توانست از

 عاطفه ی، پرخاشگر، نامهربان و بگوهرزه 
حتی نسبت به دوست داشتنی ترين  ) كه

قسیی القلیب و نامهربیان     فرزندان خود
 ،ه جو، متفاخر، زيادکحسود، لجو بودند(
تربکت را بدخواه مسلمانانی  زبان و زشت

پاكکزه  اخال  پاک وشهرت كه آوازه  ردك
را ن گیا همیه   د وکآنان به آفا  عالم برس

 خت.سا آنانشکفته  مبهوت و
 اجتماعیتاثیردر بنای 

نسیب را  برروابط مبتنیی    هريمقرآن 
ديین   دری تقیو  رابطه ايمان و متحول و

را جیايگزين نمیود.    معکار قرار داد و آن
قرآن، بنکان خانواده را به عنوان كوچک 

در عکن حیال   وسنگ بنای جامعه ترين 
مؤثرترين واحد اجتماعی میورد توجیه   
ويییژه خییود قییرار داد  روابییط سییالم  
 از خییانوادگی را اسییتحهام بخشییکد و 

 خانواده های ناسالم به روش هیای  شهلت
ايین امیردر   جلوگکری كیرد،  گونی گونه 

زمان آنفرهنگ  به فراوانی در ستورتاريخ
 ادامه دارد ... د.رسچشم می  و فور به به
 

صیحکح داشیته    اعتقیاد  يهودی
رفتن آن میانعی  كار پذي درباشد 

 (1)نخواهند ديد.
 می توان به طور قاطع و اًحقکقت

 بییدون ترديییدی نییزول قییرآن و
ظهور اسالم  بزرگتیرين پديیده   
 معنوی اثیر گیذاری درتیاريخ و   

سیت. ابعیاد   بوده افرهنگ عرب 
برفرهنیگ  كريم قرآن ی اثرگذار

زمکنه های اثر پیذيری   زمانه، وو 
قرآن، محدود  زمانه ازو فرهنگ 
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شاهی عربستان سعودی محترمارشاد، حج و اوقاف با سفیر محترم مالقات وزیر 
مولوی عبدالحهکم منکب وزير ارشاد، حج و اوقاف با سفکر كبکر كشور سعودی آقای جاسم محمد الخالدی در دفتیر كیارش   

، ارتقای ظرفکت علما و عات عملی نشدن پروسه حج سال رواندر اين نشست هر دو جانب روی مووو ديدار و مالقات نمودند.
 بحق و تبادل نظر نمودند.ديدار علما از كشور سعودی 
 به روا متوفی اتحاف دعا نمودند.عرض و ، حج اوقاف نسبت به وفات برادر وزير ارشاداشريهی خويش ر غمآقای الخالدی تسلکت و

 تدویر جلسه هئیت رهبری وزارت ارشاد ، حج و اوقاف

تور امکن الیدين مظفیری   حضور دوك ، حج و اوقاف بامولوی عبدالحهکم منکب وزير ارشادهوکت رهبری تحت نظر  جلسه ی
، روسای رياست های مركزی مشاورين وزارت و مسوولکن مربوطیه  اک محمد مجاهد معکن اداری و مالی، استاد تمعکن مسلهی

اعمیار   ، ملهکت های اوقافی مخصوصیاً ف بودجه عادی و انهشافی سال جاریپکرامون موووعات مهم از جمله چگونگی مصار
 يات ننگرهار و پهتکا و مسايل ديگر در صحن مجتمع حجاک زون مركز داير گرديد.دكاكکن وقفی در وال

، حضرت خلکل رئکس اداری و مالی و محمد كاظم كريمی رئکس پالن و پالکسی در رابطه به مصارف بودجیه عیادی و   در ابتدا
قافی نیوراهلل غفیوری رئیکس اوقیاف     همچنان در رابطه به ملهکت های او ،تووکحات همه جانبه ارايه نمودند انهشافی مفصالً

، بعد از استماع گزارش تصامکم اتخاذ و در ارتباط پکشبرد هیر چیه بهتیر امیور     ويش را به اعضای جلسه ارايه نمودگزارش خ
 هدايات الزم از طرف مقامات وزارت برای مسوولکن سپرده شد.

 افتتا  کورس آموزش لسان عربی در مقر وزارت
ر المیدت را راه  علوم اسالمی جهت ارتقای ظرفکت علمی كارمندان اين وزارت كورس عربی قصیک رياست تدقکق و مطالعات 

. استاد محمد شريف رباطی رئکس تدقکق و مطالعات علوم اسالمی در افتتاا كورس متذكره گفت كیه ايین   اندازی نموده است
ت تا كورس های قصیکر المیدت را در ايین    وزارت جهت فراگکری زبان عربی تصمکم گرف ست بنابر ورورت مبرم كارمندانريا

كورس ياد شده توسط دو تن از كارمندان رياست تدقکق و مطالعات هر يک مولوی فريداهلل ازهری و اسیتاد   ،راستا داير نمايد
 .کد نصکر هاشمی به پکش برده مکشودس

ظرفکت بکشتر در آينده نزديک توسیعه   در ادامه آقای رباطی افزود كه تصمکم به آن است كه اين كورس به طور دوامدار و با
 .توانند در آن اشتراک نمايند داده شود و كارمندان عالقمند می

 گزارش های عمده ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی
 بیی همتیا، كتیابی تحیت عنیوان      مطالعات علوم اسالمی، مفتخراست كه بتوفکق خداوند دانیا و  رياست تدقکق و -2
اعظیم  ام یامجهان اسالم تحقکقی( پکرامون شخصکت علمی فقکه كبکر  ،ییاالت علمیمقها و رانی یاز سخنوعه ی)مجم
 –و فعالً تمام امور علمینشر آراسته  فقهی چهارگانه، تدوين و به زيورچاپ و ، بنکان گذاربزرگترين مذاهب:حنکفه ابو

 ت جهت چاپ و نشر قرار دارد.پژوهشی و طی مراحل اداری چاپ آن به اتمام رسکده و در آمريت محترم تداركا

تحقکقی اين است كه مجموعه ای از معلومات مفکد و با ارزش را پکرامیون شخصیکت    ،هدف از تدوير و چاپ اين اثرعلمی
كه توسط جمعی از علما  و نخبگان ملی و بیکن المللیی در سیمپوزيم بیکن المللیی امیام اعظیم         :چند بعدی امام اعظم

ر برای نسل جوان بجای گذاشته تحقکقی، نگاشته شده است به مثابه تحفه ناياب و ماندگا -یبه شکوه نوين علم :ابوحنکفه
 نمايند. فرامکن شريعت اسالمی، استفادهوپرتو احهام ی درفهم مسائل دينپسندانه آن در شکوه های اعتدالوتا از آرا  صائب شود
جمله مجددين مه، فقکه امام مالعلی قاری هروی( كه ازچهارم كتاب آشنائی بابزرگان دين)زندگکنامه مختصرعالتالکف سلسه  -1

 قرون يازدهم هجری قمری و علمای نخبه جهان اسالم و بخصوص از واليت هرات باستان كشور عزيز ما افغانستان می باشد.

اشتراک وسهم گکری فعال استاد محمد شريف رباطی در دومکن جلسه كمکسکون عالی تیدوير) كابیل پايتخیت     -1
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مکالدی( كه در تاالر مركز بکن المللی مطبوعات وزارت محترم اطالعات و فرهنیگ تحیت    1914ان اسالم در سالفرهنگی جه
آن وزارت، تدوير يافته بود فعاالنه اشتراک و با ارائه پکشنهادات و نظريات خويش در ست محترمه حسکنه صافی سرپرست ريا

ارشاد، حج و اوقاف را برازنده نموده و حمايت و پشتکبانی اين وزارت قبال تدوير همچو محافل ملی و بکن المللی موقف وزارت 
 21میکالدی( میورخ    1914را در اين راستا اعالم داشت و ههذا در سومکن جلسه )كابل پايتخت فرهنگی جهان اسالم در سال 

 اشتراک نمود.كه در مقر رياست محترم آبدات تاريخی وزارت محترم اطالعات و فرهنگ تدوير يافت،  2133جواز 

 دراين جلسه بعداز بحق و تبادل افهار تقديم جدول ترتکب شده مساجد وخانقاه های كشور به جلسه ارائه گرديد.

نگارش مقاله علمی تحت عنوان) اهمکت صحت شخصی و محکطی در اسالم( توسط اسیتاد سیکد نصیکر هاشیمی آمیر       -4
 ديپارتمنت مطالعات تاريخ اسالم.

عنوان) بررسی فقهی و قانونی سن بلو  و رشد( توسط مولوی فريد اهلل ازهری آمر ديپارتمنیت  تألکف رساله علمی تحت  -9
 معارف و فرهنگ اسالمی.

 1311گزارش کاری ریاست پالیسی و پالن بابت شش ماه سال مالی 
خ ( میور 2118ال آن قیرار نامیه شیماره )   حیج و اوقیاف و ارسی    ت وزارت ارشیاد ، تهکه و تدوين حفاظت از محکط زيسی  .2
 به اداره ملی حفاظت از محکط زيست و مراجع ذيربط . 18/3/2138

با داليل آن ارسال از طريق ايمکل به  2133تهکه و تدوين پالن توانمند سازی اقتصادی زنان اين وزارت از بابت سال مالی   .1
 برنامه ملی توانمند سازی اقتصادی زنان وزارت محترم مالکه .

ن كارمنیدان وزارت بیا   تی   (19)استراتکژی و پالکسی سیازی( بیرای    ،ت عنوان) پالنگذاریسه روزه تح اری سکمکناربرگز  .1
 .( داير گرديدGIZ)در دفتر 2138 /22 /8 -0مورخ  (GIZ)همهاری دفتر

وزارت بعد از تائکد دفتر مقام عالی رياست جمهوری اسالمی افغانسیتان و منظیوری    2133تهکه و تدوين پالن سال مالی   .4
ارسال به دفتر مقام محترم عالی رياست ک.ا.ا و تمام رياسیت هیای    1/4/2133( مورخ999وزارت طی نامه شماره ) مقام محترم

 مركزی و آمريت های مستقل .

مطالعه و ابراز  نظر پکرامون تفاهم نامه فی مابکن وزارت ارشاد ، حج و اوقاف و موسسه انهشاف جامعیه در میورد عرویه     .9
رض ابراز نظر  به اين رياست ارسال نموده بود و سپس جیواب آن ذريعیه مهتیوب رسیمی بیه      خدمات علمی و اجتماعی كه غ

 رياست محترم دفتر ارسال گرديد .

طرزالعمل كاركنان امور دينی ، كارشناسان و كارمندان تخصصی و مسلهی در كمکسیکون میرور طرزالعمیل هیا نهیايی        .0
 .استمحترم منابع بشری ارسال شده  گرديده و سپس به رياست

ف چججج  س  جججاد  س ججج  ی  ججج ی  ۵۶٪ع ججج ګ    جججله  ججج ه    هججج   مو و  ججج    ججج  څدجججګ  ججج  س    رججج   ججج م   سوم ووسما ججج  س معنججج   چججج  ی س س  ججج م  وونجججک 

غ ۲۱۱۱ رف چج   ج  نج  و جک  ج  س سو  ز  غ هله ه ب  ونک      ج   يی ۱۰۱۱س عنا  ت  وم   مسم ی ض  ض  ی   رم غ  ل  د م  ه   ن   ی سوضک 

 .و اخ ل واک  ګدج يش ض ی 

س ت لججه    هج  سی وونججک  ج  وبج نا  چجج  و     جک  ج  س نجج  هرج مب  غ ضج  ضج  ی سه رج   مهجج  م   ر سبج    هنج  ه   ججا  ج  لج او وونجک  جج  س ع بج  

 ج   مو ف مهد ج  و هدج مد مو نج   جن ه سنيج  ع وج ا  مو وج ه  ه ج ما  ضج  ضج  ی ل وج سل وونک س م   سف ح  و موو     يل سیف س ت   ا  س ل او ومر 

 
 
بج  م  لج ي   ج  و ججو  ل غ ز   م غجج ا    ج  م زښجک س س ی ه   ج    ج  هج س   ج  ګ۵۱۱ری چج  ی   ج   ج ی . نج س   هج   تج  سيج  وسما جږ    جن 

 . ا 

 ع عیدگاه در ولسوالی سروبیاعمار یک محراب مسجد جام
نظیارت صیورت    عکدگاه ولسوالی سروبی وقتاً فوقتیاً  قاف واليت كابل جريان اعمار مسجدطرف رياست ارشاد، حج و اواز

، اساسی و مدرن در بازار ولسوالی سروبی توسط تیکم عملکیاتی رياسیت    . اين مسجدكه در دوطبقه بطور پختهگرفته است
ق به شرطنامه پروژه به پیکش مکرودكیه تیاهنوز درروش كیار و     اخت آن خکلی خوب و مطابس، كارجمهوری اعمار مکگردد

آينده نزديک به بهره گرديده است كه در تهمکل 89ی ديده نشده است و خوشبختانه كارآن%ساختمانی آن كدام كمبودمواد
 .دم ولسوالی سروبی سپرده خواهدشدبرداری مر

 ت نیمروزگزارش ریاست ارشاد ، حج و اوقاف والی
  غنیی و تیداوم    واليت در جلسه حمايت از روند صلح به رهبری جاللتماب محمد اشیرف اين اشتراک علمای كرام

 .جمهوريت
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 محراب مسجد غکر جامع اهل تشکع و كنترول و نظارت از بر  مسجد متذكره به همهاری رياست برشنا. 1ثبت و راجستر تعداد 

  حمايت و تقدير از نکروهای امنکتی و دفاعی كشور .اشتراک آمريت محترم ارشاد، در برنامه 

  زناناشتراک نماينده رياست در جلسه مشترک كمکسکون عالی منع خشونت علکه زنان و موسسه ندای. 

 گفتگو های صلح.و مشاركت زنان در گفتمان علمای كرام پکرامون حقو  زنجمعی ازعلمای كرام دراشتراک آمريت محترم ارشاد، با 

 واليیت كشیور و    10از  تن قاريان 219ور چهارم مسابقات حف  و قرائت قرآنهريم در واليت نکمروز با اشتراک برگزاری د
وران از كشور های جمهوری اسالمی ايران و عرا  تحت رياست شکخ القرا  استاد بركیت اهلل سیلکم رئیکس    احضور داشت دبا

 .وزارت جلکله ارشاد ، حج و اوقاف امور قرا 

 قرآنهريم به مدارس و مساجد ثبت و راجستر شده واليت نکمروز . جلد 800توزيع 

 نهادهای جامعه مدنی و جوانان واليت نکمروز در حمايت از نکروهای  ،بزرگان اقوام ،برگزاری جلسه گردهمايی علمای كرام
ت كشور های همسیايه در  تقبکح و محهوم نمودن مداخال ،امنکتی افغان ، حمايت و پکشتکبانی از پروژه حکاتی بند كمال خان

 امورات داخلی دولت جمهوری اسالمی افغانستان .
 گزارش ریاست ارشاد حج و اوقاف والیت بلخ

 حسینه و كمیک بیه فقیرا و      ويق هموطنان غنی به دادن قیرض در ارتباط تش همهار در والسوالی های اين واليت علمای
در خطبیه  توسط امامیان  مقدر كرده است  "ک"ه برايشان خداوند نکازمندان و همچنان دعوت مبتاليان و فقرا به صبر به آنچ

 .از طريق منابر مساجد به مردم ووع و تبلکغ گرديد های نماز جمعه

 سی دی فروشیی هیا همچنیان     کتان و دكانهای كست ومنظور جلوگکری از فعالکت های فالباز بازار های شهر به  كنترول
مردم عرویه  ه ده و بکمواد غذايی را در داخل اورا  كتاب ثقافت اسالمی پکچانبررسی دكان ها و غرفه های چپس فروشی كه 

 .اين رياست جلوگکری به عمل آمد مساجدهای نگران  ند توسط آمر ارشاد ومکهرد

  نظريه هدايت سرپرست رياست عنوانی عموم علمای رسمی واليت بلخ در ارتباط به تشويق هموطنان به پرداخت مالکات
 ش تا خطبه های نماز جمعه در موووع صحبت نمايند.های مشخصه خوي

      اشتراک در محفل كه در پوهنتون موالنا جالل الدين محمد بلخی در ارتباط به همديگر پیذيری و وحیدت ملیی در بیکن
 .صورت گرفت محصلکن آن پوهنتون از جانب مسوولکن پوهنتون مذكور تدوير يافته بود

 ت بلخ در ارتباط به بکان تحريم جنگانکدن حکوانات و پرنده گان در اسالم تیا بیا   مديريت احتساب در والسوالی های والي
مناطق خويش را آگاه سیاخته و بیه امتنیاع از تیدوير چنیکن       اهالیتبلکغ موووع در خطبه های نماز جمعه و ساير مناسبات 

 مناسبات تشويق نمايند.
 در بخش مدیریت مساجد :

 حقو  زن .به رابطه در و  بشر ، موسسه اسها علما در وركشاب حق معرفی و اشتراک 

  محراب مسجد غرض اعمار آن به مقام محترم وزارت جلکله ارشاد حج و اوقاف . "1"پکشنهاد 

 برای زنان در كارته جعفريه یطی مراحل اسناد مسجد امام زمان غرض اعمار نمودن يک اطا  درس. 

 ترمکم آنرش، تعککن اتجا  قبله وسه قطعه عرايض فمسجد اخذ ر در رابطه به بمحراب مسجد 21رسکده گی به حل مشهالت. 

 در بخش مدیریت ارشاد :

 های پنجشنبه به اختکار شان سپرده شد. مساجد در روز یخطبه نماز جمعه كتبآ برای علما 

 1 فت .امنکت صورت گرو صلح  اور شمال در رابطه به حقو  زنان،مصاحبه به راديو آزاد و يک مصاحبه به راديو ب 
 بخش مساجد :

 دهیدادی روی موویوعات اوقیافی، دينیی،     مرتبه با خطبای رسمی در سطع والسوالی  3( 2133)در ربع اول كاری
، نشسیت و جلسیه   منابر و رهنمايی ارشاد برای مردم، و آگاهی دهیی اسیالمی  ، مدارس و تعلکم و تربکه دينی، مساجد

 صورت گرفت.

 والسوالی دهدادی بیاز ديید و بررسیی     مربوطاتدر  مسجد جامع و صغکرمحراب  3از  2133در ربع اول كاری سال
 .بعمل آمد

 در بخش مدارس :

  باب مدرسه رسمی در سطع والسوالی دهدادی بازديد و بررسی بعمل آمد 9در ربع اول كاری از.   

 ًی دهیدادی  جات در مقر والسواله در جلسات اداری قري جهت ثبت و راجستر نمودن مدارس های غکررسمی مهررا
 رسانکده شد. مردمغرض همهاری و هماهنگی با مديريت اوقاف به سمع 
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 مدیریت عمومی اوقاف و عشروزکات :

     مديريت اوقاف والسوالی خلم در رابطه به موووع غصب موازی هفت جريب ونه بسوه زمکن وقفیی والسیوالی خلیم كیه 
 ت گرديد.رياست معارف غصب نموده است اجراآ

 والسوالی الی دولت آباد، والسوامالک وقفی ماركکت لکالمی فروشی، كارته آريا از درک عوايد 2133الیدر ربع اول سال م ،
و توسیط   جمع آوریافغانی  "21002709"مکلغ  قطعه آويزبانهی جمعاً "199"نر ها باالی قبرستان يلمرب برويتخلم و كانتک

 مستاجرين به نمبر حساب خاص اوقاف تحويل بانک گرديده است.

      ايین  تبلکغات از طريق منابر مساجد صورت گرفته تا مردم صاحب نصاب عشروزكات خیود را بیه میديريت عشیروزكات
 تحويل نمايند.رياست 

قطعه آويیز   1برويت  2133رياست توانسته است كه در برک حمل و ثور سال مالی اين مديريت عمومی اوقاف و عشروزكات 
عوايد ملهکت های وقفی ماركکت لکالمی فروشیی و   2138ی مکشود از بابت باقکات سالافغان "204794 "مبلغ  بانهی كه جمعاً

 به مركز انتقال گرديده است. تحويل بانک و و توسط مستاجرين یآوجمع والسوالی خلم را 
 گزارش والیت بادغیق

وسکع با اشتراک جمع غفکیر   واليت در رابطه به شکوع ويروس كرونا جلسهاين خطبا  و امامان مساجد مركز و والسوالکهای 
رئیکس صیحت    "روستای"با اشتراک محترم الحاک دوكتور عبدالطکف  یاز علما  ، خطبا  و امامان مساجد مركز و والسوالکها

شکخ االسالمی رئیکس  "رياست تحت رياست محترم الحاک سکد عبدالحلکم اين عامه و نمايندگان رسانه ها در سالون جلسات 
 ائر گرديد.ارشاد حج و اوقاف د

 "شکخ االسیالمی   "محترم الحاک سکد عبدالحلکم  ابتدا  آيات قرآن عظکم الشان توسط محترم قاری مال زلمی تالوت و بعداً
دين در امرآگاهی دهی تقدير نموده افزودند مريضی كرونیا كیه    علما  از همهاری های همکشگی علمایومن خوش آمديد به 

قرار دارد مريضی مهلک و خطر ناكکست كه جهان بشیريت را تهیان داده و محققیکن    روز  كنون در صدر صحبتها و اخبارهم ا
سخت در تالش نابودی آن مکباشند. اما در افغانستان شکوع اين ويروس به مراتب خطر ناک تیر از سیائر ممالیک     طبی جهان

فای پروردگار كه بهترين تهکه گاه در امر جهان است چون افغانستان از هکچ نوع امهانات معالجوی برخوردار نبوده به جز از ش
نجات مسلمکن از همه بلکات و آفات الهی مکباشد راه ديگری وجود ندارد.
 گزارش والیت لوگر

حج و اوقاف بیا   ،ارشاد رئکس محترم"صافی"الحاک عبدالواسع  جلسه اداری در سالون جلسات اينرياست در حضور داشت
 اشتراک كارمندان  داير گرديد.

به تمام كارمندان هدايت الزم را در اين مورد ابراز نموده بیه   زمکنه جلوگکری وقايه از مبتال شدن به ويروس كشنده كرونادر 
آمريت محترم ارشاد مساجد هدايت فرموده تا از طريق علما و مال امامان مساجد در حصه آگاهی عامه و ذهنکت سازی عیوام  

و حف  الصحه ، عدم اشتراک در محافل عادی ، تجمعات و نزديک شدن با ديگران تیا  در قريه جات راجع به نگهداری ، نظافت 
از حد امهان اجتناب و دوری از دوستان و عزيزان شان كه از كشور های مانند ايران و خارک از افغانستان عیودت نمیوده انید    

د و از شکوع و پکشرفت اين مرض جلوگکری تا از اين ويروس كشنده هموطنان عزيز ما در امان مان نزديک شدن اجتناب ورزند
 صورت گکرد.

امنکت دائمی و سرتاسری برای مردم مسلمان افغانستان اختتام يافت. ، صلح ودعايه برای خکر وفالا صحتمندی جلسه با اخکردر

( پوستر، 4999( تخته بلبورد، )4)ارشاد، حج و اوقاف تعدادرياست محترم اطالعات و ارتباط عامه مقام محترم وزارت 
هماهنگی وزارت محترم صحت عامه حاوی پکیام  شرعی آگاهی عامه كه با رساله های فتوای( بروشورها و 24999) تعداد

های صحی در پرتو ارشادات دينی و اسالمی جهت روشن ساختن اذهان عامه در رابطه به جلوگکری از ويروس كرونا به 
 . در زمکنه مديريت عمیومی احتسیاب، میديريت ارشیاد و دعیوت،     انکده است و به اين رياست ارسال نمودندچاپ رس

بلبوردهیا،   مديران والسوالی های ششگانه در هماهنگی مديريت عمومی اطالعات و ارتباط عامه جهت توزيیع و نصیب  
ر ها پوست  ،رساله ها  ،ر ها و بروشور ها توظکف گرديدند، هکات محترم طبق پالن بلبورد ها، پوسترساله ها فتوای شرعی

ماركکت هیا و    ،مساجد  ،مدارس  ،مهاتب  ،سوالی های شش گانه در اماكن عامهشور ها را در شهر پل علم و ساير ولروو ب
 چهار راهی ها نصب و به مردم و امامان مساجد توزيع نمودند.

  گزارش والیت دایکندی
( جريب زمکن برای دفین  20)يهندی بامساحتدام مركز واليت دا، در كوتل سکا باسه كمکته واليتی مبارزه با كروناجل

و ساير اموات باشندگان شهر نکلی تثبکت و راجستر شده بود نظارت صورت گرفته و برای دو نفر  یاموات امراض كروناي
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كارگر كه از طريق بخش استخدام مقام واليت جهت حفر و آماده نمودن قبور برای اموات مصاب به مرض كرونا ، به مدت سیه   
 .گرديده هدايات الزم داده شده استار داد بالمقطع ماه قر

از جريان كار مسجد جامع عکدگاه اين  14/1/2133به تاريخ رئکس ارشاد، حج و اوقاف اين واليت با مدير عمومی ارشاد و مساجد
 بازديد نموده است. ،در مركز اين واليت اعمار می گرددواليت كه از بودجه رياست جمهوری و توسط رياست عمومی واحد عملکاتی 

متیر مربیع زمیکن كیه      (9999 )به اساس تووکحات مسوول و انجکنکر تطبکق كننده پروژه   اين مسجد شريف در مسیاحت 
. تا اكنون كار آن ، ات به گونه ای عصری اعمار مکگرددتن نماز گزار را دارد در دو منزل با ساير ملحق (2999 )همزمان گنجايش
 نفر كارگر در اين پروژه مصروف كار مکباشند. 19کشرفت داشته و تعداد % پ 19در حدود تقريباً 

محفیل خیتم قیرآن     19/1/2133واليت و دفتر آيت اهلل محقق كابلی در تاريخ اين ، حج و اوقاف به اثر اهتمام رياست ارشاد
فاصیله گیزاری اجتمیاعی    ، خطبای مساجد و كارمندان رياست با رعايیت  با اشتراک علما رياستاين عظکم الشان در مسجد 

اً آيت اهلل محقق كیابلی و شیهکد محیراب و منبیر     تصاخم برای آموزش ارواا علمای اسالم برگزار گرديده ومن ختم قرآنهري
 .نکازی اتحاف دعا صورت گرفته است دكتور محمد اياز

يیت دايهنیدی در جمیع    طی محفلی در مركز وال علی بلکغ خطکب مسجد نبی اكرم نمحترم سلکما 23/1/2133به تاريخ 
كثکری از خواهران ، ومن رساندن پکام مشترک وزارت های ارشاد ، حج و اوقاف و صحت عامه در رابطه به وقايه و جلیوگکری  

 عات مردممی وزارت صحت عامه و فاصله گزاری تجاز شکوع ويروس كرونا ، مخاطبکن خويش را به رعايت توصکه های بهداشت
 يی مردم به خاطر حف  سالمت خانواده و جامعه و بايد كرونا را جدی بگکرند . تاكکد نموده و فرمود همه

در محفلی كه از طرف رياست محکط زيست واليیت دايهنیدی بیه     23/1/2133رئکس ارشاد حج و اوقاف دايهندی به تاريخ 
محیکط زيسیتی در آمیوزه    مناسبت تجلکل از روز جهانی محکط زيست برگزار گرديده بود اشتراک نموده ومن تشريح مبانی 

های دين مبکن اسالم فرمود   سالمت محکط زيست ورورت انسانها و موجودات حکه است . رابطه ای انسان و زنده جان ها بیا  
محکط زيست يک رابطه مستقکم و پکوند نا گسستنی است كه با مخاطره قرار گرفتن محکط زيست انسان ها و موجودات زنده 

مکگکرد و بدين سبب رعايت حفاظت محکط زيست مهلفکت هر انسان است . هیر شیهروند در قبیال    نکز در معرض خطر قرار 
 حف  محکط زيست پکرامون خويش مسوولکت دينی و ملی دارد .

ت مركب از نماينده تخنکهی شهرسیازی ،  در راس يک هکو 11/1/2133به تاريخ رئکس ارشاد حج و اوقاف واليت دايهندی 
ک محیراب مسیجد شیريف    اليت نماينده شركت قرار دادی برای تسلکم گکری نهای و اجرای تامکنات ينماينده مقام محترم و

( افغانی اعمار گرديده بیود بیه والسیوالی    4020934 )وزارت ارشاد، حج و اوقاف به مبلغ مجموعی 2187 -31بودجه انهشافی
را بررسی نموده و به شركت قرار دادی هیدايت   سنگ تخت و بندر سفر نموده و از نزديک نو اقصات به وجود آمده در مسجد

 را رفع نموده و بعداً تسلکم گکری صورت گرفته شود. اتدادند تا آن نواقص
بنا  به درخواست اهالی محترم قريه چهارسپان والسیوالی   29/1/2133رئکس ارشاد، حج و اوقاف واليت دايهندی به تاريخ 

قريه پای چهارسپان كه با كمک های مالی مردم متدين آن قريیه بیالغ بیر    واقع  "الزهراه"جد تازه تأسکس شهرستان ، از مس
ده و كار آن عنقريب رو به اتمیام میی   اعمار گرديمتر مربع  899( پنج مکلکون افغانی در زير بنای به مساحت 9999999بکش از )

 و كرد.باشد ، ديدن نموده و با مردم شريف آن قريه راجع به مشهالت امور دينی شان گفتگ
بیا  رياسیت  ايین  در فضای باز محوطه تعمکیر اداری   21/1/2133جلسه شورای ائمه مساجد مركز واليت دايهندی به تاريخ 

محتیرم حیاجی    اشتراک علما و خطبا داير گرديده ومن تالوت آياتی از كالم اهلل مجکد توسط يک تن از خطبا قرائت گرديد و بعداً
و اوقاف دايهندی خطبا و ائمه مساجد مركز واليت را در جريان مفصل گیزارش وویعکت   اسداهلل عرفانی رئکس ارشاد ، حج 

امور ارشادی و آگاهی دهی از توصعه های صحی در مورد وقايه از ويروس كرونا و جلوگکری از شکوع آن، قرار داده و از علما 
ه به رسالت دينی و نقیش ارزنیده يیی    خواست تا با درک حساسکت موووع آگاهی دهی، در مساجد محدود نمانده و با توج

ملی و مذهبی از خطر شیکوع   علما در جامعه بايد بکشتر از پکش فعالکت نموده در محالت، مراكز پر تجمع، بازار ها و محافل
مرض كرونا برای عامه مردم آگاهی داده و با جامعه صحی در امر تبلکغات عامه جداً همهاری نمايد. ومناً رساله های فتیوای  

جلکله ارشاد، حج و اوقاف بیرای  رعی در مورد وقايه از ويروس كرونا و جلوگکری از شکوع آن و پوستر های واصله وزارت ش
شورای ائمه مساجد والسوالی اشیترلی بیه تیاريخ    خطبای مساجد توزيع گرديد. همچنکن قابل ياد آوری است اينهه جلسه 

گرديیده پکرامیون   ، روی موووع مشیابهی داير و اوقاف آن والسوالیشاد، حج در دفتر كاری مديريت محترم ار 21/1/2133
گرديده است.ناتصامکم الزم اتخاذمورد وقايه از مرض كرودر راههارهای آگاهی دهی از توصکه های صحی

 گزارش ریاست ارشاد ، حج و اوقاف والیت پنجشیر
ی رياست جمهوری پالن گرديده اسیت و  به اساس هدايت رئکس جمهور از طرف اداره عملکاتی و حمايوی انهشاف مل

شركت انهشاف ملی مسوولکت ساخت و ساز آن را به عهده دارد طی محفلی با اشتراک محترم نجکب ننگکال شکنواری 
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، حاجی ظل محمد زلمیی نیوری وكکیل میردم در     رم كمال الدين نظامی والی پنجشکر، محتهای شركت انهشاف ملیعاون برنامه م
زرگیان و متنفیذين   ، باوقاف و روسا مسوولکن محلی واليت، حج و ی عبدالوارث الصمدانی رئکس ارشاداک مولو، محترم الحپارلمان

 .قومی آغاز گرديد
متیر مربیع اعمیار     999و  119مساجد ياد شده در ولسوالی دره ، عنابه و پريان واليت پنجشکر هر يک در مسیاحت هیای   

میاه   9احاطوی مساجد نکز شامل پروژه مکباشد كه كار ساخت و ساز آن مدت مکگردد . ساخت ووو خانه ، ساحه سبز و ديوار 
 .نه كار موقتی را مساعد خواهد كردنفر زمک 289را دربر گرفته و برای بکشتر از 

 كه از بودجه اختکاری انهشافی حهومت افغانستان پرداخت مکگردد.مکلکون افغانی مکشود 10,0قکمت مجموعی اين مساجدمبلغ 
 ( محراب آن در هفته جاری عمالً آغاز گرديده است.289( محراب مسجد در سراسر كشور اعمار گردد كه كار عملی) 177ت)قرار اس

   ، رسیاله  اشتراک رئکس ارشاد، حج و اوقاف در سفر با كارمندان در جلسه شورای خطبا ولسوالی آبشار توزيع قرآنهیريم
 .ی راجع به مرض كروناهای تبلکغات بروشور  ،فتوا راجع به ويروس كرونا

 میرض   ، بروشور های تبلکغاتی راجع بیه رساله فتوا راجع به ويروس كرونا ،توزيع قرآنهريم، جدول افطار و سحری رمضان
 .لی صورت گرفت، تابه زيارت قهرمان مص پولکس ملی، بازار ولسوالی رخهقطعه خا دشتک،  ،كرونا در ساحات بازار عنابه

 عامه در امر مبارزه از مرض كرونااوقاف در جلسه هماهنگی با رياست صحت  ، حج واشتراک رئکس ارشاد. 

 حج و اوقاف در سفر با  كارمندان در جلسه شورای خطبا ولسوالی شتل توزيع قرآنهیريم ، رسیاله   اشتراک رئکس ارشاد ،
 .های تبلکغاتی راجع به مرض كرونا فتوا راجع به ويروس كرونا ، بروشور

  ايین  روزه آگاهی دهی راجع به ويروس كرونا و فوايد واكسکن در سطح واليت توسط والیی محتیرم   افتتاا وركشاپ يک
 .( افتتاا شدOCCD)( نماينده موسسه23يت و رئکس صحت عامه واليت، مسول كويد)وال

  طبقه اناث. پکرامون تحت نام مکراثو اوقاف در برنامه مکز گرد راديوتلويزيون ملی پنجشکراشتراک رئکس محترم ارشاد، حج 

 اب مسجد بنام سلمان فارسی در ولسوالی عنابه .و اوقاف در خط اندازی اعمار يک محر حج  ،اشتراک رئکس ارشاد 

 حج و اوقاف در جلسه كمکته اوطرار با حضورداشت محترم معاون مقام واليیت و تمیامی اعضیای    اشتراک رئکس ارشاد ،
 .و ود حوادث ها گی به آسکب ديدگان از سکالبكمکته به خاطر رسکد

 :برنامه ارشاد

 رياست مساجد( تن امامان جديد التقرر مساجد جهت اخذ منظوری به مركز از طريق 20)ارسال اسناد استخدام. 

  هیای   شركت در جلسه كمکته مشترک هماهنگی اطالعات و ارتباط مقام واليت جهت توحکد پالن اجرايی و چگونگی فعالکیت
 .ر نبود رئکس اداره طبق هدايت شانسطح واليت دويروس كرونا درجلوگکری و وقايه از آگاهی دهی برای مردم بمنظور 

 ترجمه دار برای خطبیا و امامیان مسیاجد در دفتیر      ( جلد قرآنهريم09)لی رخه جهت انتقال و توزيع تعدادسفر به ولسوا
، امامان مساجد رسمی رخه يکه ولسوالیير اوقاف ، مدير اجرا، حج و اوقاف ولسوالی مربوط در حضور داشت مد مديريت ارشاد

و همچنان هکت هماهنگی كه از رياست تشريف برده بودند تا برای بهبود تدريس بهتر ترجمه و تفسکر قرآن كريم برجوانان و 
نوجوانان در مساجد استفاده اعظمی گردد . كه خوش بختانه توزيع قرآن كريم در ساير ولسوالی ها توسط شخص رئکس اداره 

 همراهی هکت از كارمندان صورت گرفته تا مردم از آن مستفکد شوند .در 

 هومت طبق رهنمود های شريعت اسالمپکرامون حمايت از پروسه صلح و روند مصالحه با مخالفکن ح. 
 مدیریت عمومی اطالعات :

 رتکب و تصحکح مديريت اطالعات و ارتباط عامه طبق هدايت رياست به صورت دوامدار به كمکته ارشاد در قسمت ت
خطبه های روز جمعه همهاری همه جانبه داشته و ومنا در سفر های ارشادی كه با كمکته سکار ارشاد صیورت مکگکیرد   

 .ی از منهر تقريرات مفکد به سمع مردم رسانکده آگاهی مهمل داده شددر قسمت تبلکغ امر بالمعروف و نه

 :برنامه اوقاف

 دفتری مديريت اوقاف عشر و زكات به طور منظم در همه ابعاد . ترتکب و تنظکم تمامی امورات اداری و 

  تبلکغ صورت گرفتاز طريق منابر مساجد توسط امامان مساجد ترغکب مردم به تاديه عشر و زكات. 

 ًخواستار استکناف خواهی شده بوديم. پکگکری دوسکه زمکن وقفی) وقف مشروط( مرحوم عبدالقدير در ولسوالی رخه كه قبال 

 نده از طرف اداره حج و اوقاف در آمريت قضايای دولت جهت پکشبرد جايداد های وقفی در سطح واليت .نماي 

 (899به تعداد)  میديران ايین   يک تن از واليت توسط اين به كابل مركز مجتمع حجاک جلد قرآن كريم ترجمه دار از
 .رياست انتقال داده شد

 يت داخل ديتابس گرديده استهای اين وال ولسوالیهای مركز و  قبرستانی تمام. 

 


