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 آندان  بلند   همت و غرور نمود و بوده بزرگ افتخار بوم و مرز اين برابر و برادر باهم اقوام  همه برای افغانستان استقالل                 
 .شود مي تجليل و آم ه عمل به اشتد گرامي ديار اين من   عزت مردم توسط تاريخي روز اين از که است ها سال. است

 و گدردد  مشدترک  درد و درک مشدترک،  تاريخ مشترک، حس ايجاد باعث تاريخي افتخارات اين از تجليل که است آن مهم ولي 
 و دانسته خود آن از را افتخارات اين آنان  همه که ای گونه به بياورد؛ وجود به وطن اين در ساکن اقوام ميان در را همسوی و هم لي
 يگ يگر حقوق به احترام سايه در خويش ملي عزت و حيثيت غرور، به ديگر عبارت به. نماين  مسؤليت احساس آن حفظ به نسبت
  کنن ؛ سربلن ی احساس و نموده افتخار

 سدتقالل ا ميالدی ۸۱۸۱ اگست ۸۱ در خان اهلل امان ش ن ، پيروز و انگليس افغان سوم جنگ در نيرو های دلير کشور ازينکه بع  
 .نمود اعالن عمومي رخصتي است اس  ۸۱ به مطابق که را روز اين و کرد اعالم انگليس استعمار بع  از را افغانستان رسمي

 .کنن  مي تجليل آن از و ميگيرن  جشن اس  ۸۱ در را اين روز ساله همه افغانستان مردم و

 ارضدي  تماميت حفظ و کشور در ساکن اقوام ملي وح ت ،دو هر ناي و آزادی سايه در " استقالل " و استقالل سايه در "آزادی "
 بيگانه سلطه و نفوذ به يا و انجام  مي " استب اد " به يا باش  هرچه اين جز و ماست اسالمي سرزمين بقای ضامن ،مارا تأمين نموده

 . بود نخواه  غير ابستگي و سلطه بهو جز چيزی مردم ق رت و اراده از بري ن استب اد، سرانجام دانيم مي چنانچه استعمار، و

 نخواه بود. جزهم سويي با استب اد چيزی بازهم عقي تي، و انساني های عرصه درهمه آزادی حق تأمين ب ون استقالل به دستيابي

. اسدت  مدردم  اجتمداعي  و فدردی  های آزادی حق مشخصاً و جامعه حقوق تأمين گرو در نيز کشور ارضي تماميت و وح ت حفظ
 و اسدتب اد  آن، سدرانجام  ن اند ،  عمدومي  اراده حاکميدت  و مردم مشروع های آزادی تأمين و حفظ به متعه  را خود که يحکومت
 .بود خواه  جو سود های ق رت گرداب اقتصادی در افتادن و بيگانه بر تکيه نتيجه در و مردم از بري گي

 پرسشدهای  و دارند   را خدويش  شدرو   و هدا  شاخصه است، افتهي تبيين آنها تعاريف در که همانگونه " آزادی " و " استقالل "
 کده  اسدت  تنگاتنگي رابطه است تأکي  و نظر مورد فرصت اين در چه آن اما گفت پاسخ باي  دو آن  تحقق و شناخت در را متع دی
 .گردد تبليغ و تبيين ديگری از ج ای نباي  و توان  نمي دو آن از يك هيچ که ای بگونه دارد وجود راهبردی اصل دو اين ميان

 ع ل کشوری و جامعه يك در وقتي است کشور در آزادی و اجتماعي ع الت مينتأ طريق از کشور استقالل واقعي حفظ جانبي از
 .شود مي هموار بيگانه نفوذ برای راه بخود خود نشود پاس اری و م يريت درست آزادی و

 بد ون  شهرون ان،  اراده بر متکي ملت،  سرنوشت تعين برای اراديت دخو حق داشتن از عبارت ملي د سياسي آزادی و استقالل
 . است گان بيگانه عمال يا و بيگانه نيروهای توسط نفوذ اعمال

 ملي سياسي خط تعين و انکشاف و رش  مسير سياست، درتعين گي وابسته ع م و استقالليت تعميل مفهوم بيشتر سياسي آزادی
 . ميگردد اجرأ و تعين تمثيل، ملي حاکميت دارای دولت يك توسط که ميباش  تمل يك برای(  خارجي و داخلي) 

 مينمايند   کسب را حقوقي اقتصادی، و سياسي اجتماعي، گي زن ه های عرصه تمام در مردم که امراست ب ين ملي آزادی مفهوم
 نهادهدای  پاسباني در شهرون ان و گرددمي تضمين حقوقي اسناد ساير و  فرعي قوانين و اساسي قوانين شعاع در دولت  توسط که

 .ميگيرن  قرار حمايت مورد قانون حراست

 مصدوون  تشويش هرگونه از فارغ را خود که ميباش  مردم عامه رواني اعتماد و اطمينان ،آزادی و استقالل مفاهيم در عم ه اصل
 .مينماين  احساس

 ملي، سرنوشت برای ملي منافع ملي، اقت ار ارضي، تماميت بر ملي حاکميت مانن  ديگری ارزش با مفاهيم ملي استقالل مفهوم در
 .گيرد قرار سوال مورد ميتوان  ملي استقالل اصل مفاهيم اين از يکي ب ون ان ؛ خورده گره ملي اراده و ملي دولت

 وتحدول معيداری   یروشدنگر  ملدي،  ترقي ،متوازن باانکشاف ملي آزادی و استقالل مفاهيم نمودکه رافراموش مهم نکته نباي يك
 .ان  آميخته فرهنگي

 مؤثر و بهترين ملي، فرهنگ در آن سازی نهادينه و فراگير و معقول محور اين روی تکيه افغانستانيم، از ومسلمان  ،انسان همه ما
 .است در کشور ثبات و امنيت به يابي دست برای شيوه ترين

. باشد   افغانسدتان  در ملدي  وح ت ايجاد در مهم عامل يك توان  مي بشری حقوق و ذاتي ارزشهای و انسانيت معيار بر تاکي بناءً 
 بردن بين از و تبعيض رفع اثرش نخستين و مهمترين گروه، نژاد و زبان اقوام، به نسبت جامعه در بشری و انساني هايي انگيزه رش 
  است اجتماعي ع الت بسوی رفتن و نابجا و ناروا های تفاوت

 هد ف  يدك  بد نبال  مدا   همده  که نماي  مي ايجاب نسل، و عصر اين تاريخيهای انساني، اسالمي و  مسؤليت برمبنای اين، بر بنا 
 روحيده  نمدودن  حداکم  برای و نمائيم تالش سرزمين اين ملي وح ت ارضي، تماميت و استقالل حفظ برای و برداشته گام مشترک
 .نمائيم اجتناب تبعيض و تعصب نفاق، تفرقه، شوم لعوام از برادر، باهم اقوام ميان برابری و ديني اخوت برادری،

 اداره مجله                                                                                                                                                                              
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څووووووووووو مق سووووووووووو       وووووووووو     وووووووووو      وووووووووو  

 رسوووومق  یتووووالق، آ  سوووووسوآ لر    ووووالآ سوووووو ال  آ 

تمقوووو     تم   وووو آ   رووووۍآ     ر ر  وووو آ    وووو  

 یر تروووووۍآ  خوووووالآ  سوووووس          سوووووونآ  وووووال  ت

سیووووووووورن سیووووووووور    ق   م ووووووووو  ی  ووووووووو      ل ق وووووووووال    

 آ هللا تعال   خم الیی:   ل شوي   س

 ٨٢١النساء:  چ ٺ  ٿچ 

 ر    ښیر زق  ق.   سو ۍ سی 

کووۍ   سووو      ت ستاوو  تووالرنظ  هوو   ر متووۍ 

 یوووور شوووووآ وګ ووووۍ دووووۍ  تووووور   وووو     سووووس  سوووو ر 

 ووووووووو     الرښوووووووووو آ مصووووووووومن       ووووووووو  ی

سوووووووووووو       توووووووووووال     ق  قوووووووووووۍ توووووووووووۍ څوووووووووووو مق   

 و    تۍ س رتۍ ک ل        رقګۍ تعهو  تو    

 عالوووو  تو  رووول څوووو مق توووم   د  ووو   وووو   وووو   

    تووووووګ القال
 
قو تووووووۍ زنووووووال  دالقوووووو   دووووووۍ رووووووس مووووووالوم 

ښووویالرن      رسوووو  هللا دوووۍ څوووو مق ت شووو     

سمښر قۍ کو ۍآ     و   دۍ رس سمق      و  

زنالتو صحالدۍ کم  و دوۍ   رقګوۍ  عالوو  ن  رول 

   تووګ القالقو   فوووعک    ک وول رل ال ووول دګووولآ 

 ووووو   رسووووومق    ووووو    ووووو   دوووووۍ    سوووووو رسوووووو  هللا

تالئ وووووووووووو  قیی    الرښووووووووووووو قی   قآ     عالووووووووووووو  ن 

الر      شوووومک رووۍ سوښوووووۍ دووووۍ روووووس  روووولآ   ک ووووو

 تووووال  تیووووس   رسووومق ال سووووګ  و آ و ووووۍ د  وووو  هللا

الر ن    سوووووووووووووس      وووووووووووووزنوووووووووووووالن خ وموووووووووووووالن     ق 

  تګ القالقو  پالرق تۍ ر تګوقیی  س تۍ دمسۍ کړ .

    قوووۍ ر  یووووتیاي مووو   سوووس    سشووووق آ 

تووال تمن و   آ مګوویآ تیوور آ    تهوو   ووالتو و  توو  

      قوووووو  آ دګ ووووووۍ     توووووو    رم وووووو     ت وخوووووو 

ومچوال سومق    یتوالق،     کم  و  توۍ سو ور   ووس 

     ق  کو و  ت    .

هللا تووال    سپوول قووالزقی   سوو الز  قووورق  سسقوو  

   ع الر    قم ۍ           آ    رقګۍ تال  ي:
ٺ  ٺ      ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ 

ٹ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

٨٥١ل عمران: آ چڃ  ڃ  ڃ  چ    ڃڄ  ڄ
 

  هللا تعووووال   تووووۍ     تووووۍ       وووو ق 

و آ خصووووول سووووومق     توووووۍ قوووووم  ز      رمووووو ی شووووو

سوووز  ز      ترووو     تمنوووو     توووۍ  سوکوووۍ چیووور  

قوووووو سال  وووووال دوووووۍ      وووووو  سووووو ال ۍ  المو وووووۍ  یووووور  

شووووي دآ قوووو     توووۍ ت وووو     ووورۍ  کوووړق     هللا 

تعووال   قووۍ  رتووۍ  ترووالووقو   ووګو  تووال  کووړقآ    تووۍ 

مق سووس  شووورق  کووړقآ     ګووۍ  وو  قو س  رسوو ووالر  

هللا    کووووووو   ووووووالر ووووووووو    خ  ووووووګۍ  کووووووړيآ قووووووو تووووووۍ

دالقووو   تو وووول کوووووق    و ووووۍ ت  ووو  کووووړقآ تووووۍ ت ووووی  

تعووووووووال   تو ووووووووول کووووووووو قیی  یتوووووووووالقال  سوووووووومق  ووووووووو  هللا 

 سوښوي.

   ووووۍ قووووو      موووو تو  سووووو    و   تووووۍ  شووووالرق 

 : کړ 

تي  بور سومق  وۍ  ګګوم  دوۍ سو    

تریاي     یووووس تووووۍ دووووۍ قووووۍ   سګیووووايآ  ووووال  دیرتووووۍ سوووو

سووو ر تګوووقیی  ووال  کوووال  توووال  یووس تووۍ  ال  توووال    

 ر   رځ  وګ وۍ تالتوۍ تووال    کووال  تووال  وۍ  وال  

سوومق سووسر   ووم  سووو تووور  رووس دالتوو  تووۍ توښوووقو 

 ووووس دروووو    ي    دوووومیض تووووۍ     تعووووم  ی ووووو  

 کو  .

      طمخوقوووو توووم ر  دوووۍ  

دمدوووووووم رق  ي       ربروووووو  توووووووم  توووووووو  ګوقووووووو توووووووور 

 سګک       ق  ور قۍ دۍ تۍ   ال   س  ي.

کۍ څوو   وۍ       طمخوقوو قوۍ  

 قووووو      توبوووول تووووۍ تهوووو     ت  ووووال   ووووس   سوووول 

تووووو  قووووو  قووووۍ  رتوووو  یووووس رسوووو     ووووم     ووووومق 

طالئ وووووۍ توووووال د  ګوووووۍ  ووووو    توووووو  یر ووووو  و ووووو  سووووومق 

تو ال  توالآ قو     الرېس وی رسو     ومي      

  قووووۍ متووووالدیاي    تووووۍ    و القووووۍ و وووو   ووووۍ ی  وووو

رقګوووووۍ و وووووو دالقووووو   تیوووووري کوووووو آ   دوووووم ر      وووووۍ 

  ال   څزۍ سمقړ قۍ دګل کیاي.

کوووۍ څوووو   وووۍ دمیشووووقۍ    

  ي  ووووووووۍ  یووووووووالز  تمتووووووووۍ    تووووووووګ القالقو و وووووووو  تووووووووۍ 

 رتوووالآ قووو دالتوو  دیرتووۍ دمیشوووتۍ  رتتووګ ی توووالآ 

 ۍ تالر قو قۍ دمیشووتۍ  سوکۍ چیر        

 ال   ج وووووووووور ترووووووووالق  ر  يآ قوووووووووو دمیشوووووووو

 ق ي    و ۍ دیرتۍ  رس و  کړي.

توم  و ووو  ه ووۍ سووو    ق  وو  دمیشووو 

 ګوووووووۍ    ووووووو    ووووووو    تو خ روووووووال ی  ووووووو   

    ووو     تیوووس  توووی  )ر (مصووومن ت ووو 

هللا   ووووووووووووووومم     ووووووووووووووومم ی  ناووووووووووووووو آ قوووووووووووووووو 

س  السۍ   ال    کوي      رم و  

  وووووووووووو  قووووووووووووۍ  اوووووووووووو آ د ووووووووووووال  ګووووووووووووۍ  ووووووووووووو    

    رسوووووووووووووووووووووو  هللا   ووووووووووووووووووووو   ناووووووووووووووووووووو آ 

چېوووووووم    ال  ووووووو  کوووووووويآ     یوووووووی کوووووووۍ 

 
 

حمیدیمولوی عبدالملک  
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 ووووووووو    سوووووووو    رسووووووووو   ر وووووووو آ قووووووووو   وووووووو  دووووووووۍ  ووووووووو 

  ال  ووو   وووال قآ   رسوووو  هللا  یووو   وووۍ تیوووس  يیووو آ 

و وووووۍ د  ووووو  د وووووال توووووو ز     ووووووس   یووووو   ووووو :    ووووو  

 ت  هللا ز      دمیشو توم ر     توړ   السوګ ک 

 کیاي.

کووۍ چیوور    موو تو  سووو   تووړ   تووۍ   رق ک رووۍ 

ي    تۍ م      وس  قوۍ  کړ آ قو   ر تۍ یوتیا 

سو ۍ   توېس خ ح     دمنال زن ق ق  ق و وۍ     و  

تۍ  و ړي د    س سودمیشو  تګ القال        ي 

ک ل ر  و ۍ توۍ رسو     ویدق  وۍآ و وۍ  و  خ وم 

رووس  ووال ق تووۍ ووووم   وو    مووو سوومق دووۍ  تووګ القال    

 قړل  ۍ ق  وس قۍ  ر  کړي.

  قۍ تړ   تر  ی تۍ  صل  وس    ي  ت ور   

متروووووووو  کووووووووړ  وووووووو   تووووووووګ القال  تووووووووو دووووووووون       ر  څ

دمیض ی و  کو      تۍ   الدل  س رس    رنو ي    

   ال     کړي.

 قووۍ تووړ      رنوو ی دروو  قووۍ    څمتروو ت    وو  

دوومیض تووو ز    دوو رن    سووګ س تووۍ خ ووم  ووس د قووۍ 

   ووو   تاووو  زتال ووو      شوووم    ووومي   وووۍ   قوووۍ 

در  تۍ  سوال  کوۍ چیور   وو  تومم  توګ الق   آ 

ور  روووووووس وووووووويد توووووووړ   قوووووووۍ  ر وووووووو آ    قوووووووو دمیشوووووووو تووووووو

دمیشووووو یشووووو کوووووال   وووو  توووو   دمسووووۍ  ووووس ووووووم کووووی 

ذ ن  وووس     سال ووو    وووميآ قوووو لتوووال     وووالر توووۍ سپووول 

دمیشووو  پووالرق  ووو  ش توو        تووګ القالقو  پووالرق 

  ونۍ  ال  ال ی ق ق؟

   تووووګ القالقو       ي    ښووووو رالقو توووووم ر   ووووو  

کووووووووووو س یګووووووووووړ  شووووووووووويآ قووووووووووو  وسووووووووووۍ  رڅزووووووووووۍ   

      یتالقالقو         ۍ  رځۍ  ال و التو   ال رق 

 قووووو  زق  ووووو    ت  ووووو     لز  ل توووووم سووووو ور  القووووو   

السوووووووو ۍ ر  وووووووو آ   ووووووووۍ   قووووووووۍ سووووووووو   قووووووووۍ   یوووووووووس   

 تووووووګ القالقو تعوووووو    تووووووو ز   ر  زرق کتووووووال  دآ سووووووو 

  ق  ال وووۍ  ر سووو ۍ مکووو     یوووس خ حووو  تم وووال     ي 

 کتالقو تۍ  رس  .ش یر    زر  

  قووووووۍ تووووووړ     ق وووووووی دروووووو آ و   رقګووووووۍ    ووووووویس 

خ حووووووووو     دمنوووووووووال تووووووووووق دمسوووووووووۍ  قآ   وووووووووۍ  تووووووووووګ القال  

 دمیشووو 
 
و څیګوۍ   یروو  ت ګوووقیس قووۍ دآ دګ ووۍ   ت ووال

دووووۍ یروووو  توووو س ق    تووووګ القالقو ووووو     دمیشووووو تووووۍ 

   ق   یرګ   و قۍ   د    دومیض  و    یوس توۍ ر  

  سوو    تووۍ  ،ووا     سپوول قووم ر قووۍ ال    س وو     

   قووووووو     ت وووووووم     سمک ووووووووۍ قوووووووۍ ووق  کوووووووړي      

 تووګ القالقو سوومق  توو       تووال  ن تووۍ چو ووال   ووس 

  قوو   کووړي    ومنووو تووۍ سپوول ت وول  کووړيآ       وو  

تم  تو  ګوو توور  دوۍ    دوم ر    السوګ ک کیواي.    

   تووووووګ القالقو تهووووووو     توووووووړ   دالقووووووو    خوووووووال    ت ووووووول 

الر تووم شووال کووو     صووبر    موصووګۍ        وو    قووۍ  وو

 ونووووووووۍ خ حوووووووو  ت ووووووووۍ   آ  ووووووووالد وي     یروووووووو  و ووووووووو   

ک ووول رل    ستووو ۍ  ووور  توووۍ ر    .  ووو  و    ووووس 

  شو .

  قووۍ توووړ    ر   ووال      توووګ القالقو تووۍ ت وووۍ    

    تووګ القالقو 
 
څګور ووۍ  ووال ق رووس کووۍ څووۍ وووی مووالوم 

تووووووۍ فووووووومر     دمیشوووووووو  پووووووالرق       وووووووالز توووووووۍ  رکو وووووووو 

قالقو ښوویالرن ق سووو تووۍ   دعوو   ووس و ووۍ وووی    تووګ ال

توووۍ ت وووۍ ت ال وووۍ شووووقآ   وووۍ    ووو تا  وووويد کووو  قوووۍ 

ت ووووت  ق  ګووووم    وووو   مت ک وووو ق دووووۍ     تووووګ القالقو   

 متوووووو  قو سووووووالتګو تووووووۍ ووووووو د   ت ووووووال قووووووۍ  م ووووووۍآ   ووووووۍ   

 مت  تو  یر  ک       تګ القالقو  وۍ و وو وووم قوورق 

    تم    قۍ    تۍ   ي  س  ،ش   ي. 

    وووووووووو  رسووووووووووو  هللا    شووووووووووم  د ووووووووووو  کووووووووووړ  وووووووووو  

  دمیشووو و وو  تووۍ  ر وو آ قووو دیرتووۍ    وم تووګ ال   وو 

 ج ورن ي قۍ    ر    ه  تووالآ    توۍ م   و   وس 

  رسوووو  هللا تووووۍ سووووالطم ی کووو      ط  رووووال  دالقوووو   

  ال   کويآ       سس   و  مق   .

قووووو توووو    یووووۍ رسووووو  هللا   سووووو     ذکووووم شووووو  

 ال    رګو څزۍ ويد تشویض قوۍ  ر وو     و وۍ روس 

 توووووال  خووووو   ت ووووو ی السوووووګ ک کوووووړق  ووووو  تالتګوووووۍ روووووس هللا

  روۍ دمسۍ کړق.

    تګ القالقو تم ر     ر ر    تړ  :

   سوووووووووووووووس  قوووووووووووووووالزقی  تي  بووووووووووووووور مصووووووووووووووومن    ووووووووووووووو  

    قووووووووووۍ دآ دګ ووووووووووۍ    تووووووووووګ القالقو  وسووووووووووۍ 

 ال ګوۍ  تۍ  قو یرګوقو قۍ    ق    سګ و 

لز  ي  رکووړ  توووال  وو  تووۍ تووورق لز  ل  ووس 

  ...چ سپوووووول  توووووو     ت يوووووو ق قووووووورق کووووووړ .

 چ...ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ

٢١الكهف:  
 

څووووو   وووو  قووووو  ي  ت ووووال   وووووم 

 وووم   ر   ي    ووووم څوووو   ووو  قوووو    قوووو ک

 قورق کړي.

    ناووووو  توئېووووو یس    وووووو     یرګوقوووووۍ 

 ۍ الر  الس ۍ یشو   ر توس آ توۍ و القوۍ 

 ووو   ګوووۍ  وووۍ  یوووس   م وووس قوووۍ      ووو  ی

 وووووو تا   رووووووور  توووووووۍ  ووووووور   ووووووومن  کووووووړآ قوووووووو 

 وووووووووووووووو  ووووووووووووووو     توووووووووووووووګ القالقو    یو وووووووووووووووالن یو  

    س ۍ     و ا   و   مکل دګل کې قآ قۍ 

     سوووس   ر سووو ۍ روووس وووووم  هوووی  وووالر  کوووړ  ووو

تووووووووالرنې  ربالقوووووووو    نووووووووال ي     و  قووووووووۍ  ووووووووو  

 د یووووووالر       ل قووووووۍ ت ګ ووووووم   ووووووۍ   ګووووووۍ قوووووو  

   ق ووال  ووو   تووګ القال  ت قووۍ  ګ ووۍ سوومق  وو 

تووووۍ ت وووووی  سوووومق  ووووو   چۈ  ٴۇ  ۋ چ 

 وووووووووووو   ر روووووووووووال  سووووووووووومق  ر ر وووووووووووۍ   آ سووووووووووومق 

ر  وووو یاي. سووومق تووووز ق    تووووق سو وووۍ   آ    

 مو   ووو    کړکي وووو قوووآ سووو وقل  تووم  هوووال  

 ک الم     تيع بر ست وتۍ  م یعوۍ وی  هللا

 کوي:
جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  چ 

مب  ىب     يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  

٥١النساء:  چجث  مث
 

 ګووووووۍ  ووووووو   توووووۍ کووووووو  څووووووۍ  ووووووس  

 سووو س     تروووالزځ ر  رځ وووۍ شووووقآ قوووو  و وووۍ 

  موووووووول    دمنووووووووال  پووووووووالرق تووووووووو زیۍ الر    ق  وووووووو  

 هللا ک وووووووالم      ت   بووووووور الر  توووووووۍ  م یعوووووووۍ 

 کړ آ کۍ چیر  توۍ هللا     و وۍ توۍ رسوو  

قووو     ووالر        لسوومن تووۍ  رم  ت ووال   ووم  

 وتم قورق      دمنال تۍ سو      .

و ووووووۍ ت وووووو ی   شووووووال  تووووووالرنظ  ت وووووول  وووووو  

رسو  هللا تم سمق کوړآ و وۍ    هوالیمنرو    

  ق الر  تم  ر     ر رل تړ   د.

   یی: /  ال   د  د ی

 رسووو  هللا   مصوومن  یوو  دوو   ال ووک

تۍ کور س تشمنک  ر و   و     هوالیم قو    

 ق الر  تم  ر  رس    ر رل توړ   ر  رځ وۍ 

( کتالقو تډ   09کړآ ت قۍ تړ    س  و )

( 54( کتوووووۍ    هوووووالیمنرو   )54 ر وووووو   ووووو )

کتووۍ    ق وووالر   ووۍ و ووو  قووۍ دآ   قوووۍ توووړ   

توووۍ  سوووال   وووو  تو وووۍ دووول سووومق  ر  وووۍ    توووو 

شوووووال  شووووووو آ ل  تووووووم     ووووو  تو ووووووۍ دګووووووۍ رووووووس 

ث    آ          یوور ث    ووو  ووړل   دوو ر  یوور 

قل  تور  یمنال   ر و آ تمڅو  سورق  ق وال  

ىئ  ىئ   چ  قوووووووووووۍ لتووووووووووو  ر  قوووووووووووالز  شوووووووووووو:

  ٥٥األنفال:  چىئ  ی  ی       ی  ی  جئ



    

 

 

   

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووووووووو    قووووووووووۍ  توووووووووو  تووووووووووۍ ر  قالز  وووووووووو   سوووووووووومق   

 ر ر  وووو  تووووړ   قووووۍ یتوووووو  سپګو قووووو تووووور   وووووو 

 کو  شوق:

  قووووووۍ تووووووړ    وسووووووۍ    ق  وووووو    یالوګ وووووو  

  الن  ۍ  رځۍ ال تو      تګ القال    ر  تع

تووو ز    سووو    توووۍ سوووالطم سپووول دهوووم    قیووورن 

توووووووووۍ  وووووووووالر   چووووووووووي      رقووووووووو آ یتووووووووو     قووووووووو    

    ووووووووووووووالز ن  ووووووووووووووۍ  رځووووووووووووووۍ  ال توووووووووووووووال    تووووووووووووووو ز  

 ووووو ق م      ت ووووو     و ت ووووال    دمتووووم     ووووالر 

  تمز   توال      .

 تیوالر  چوو   دآ     ت   بور
 
   ت  وال  ت وس

قوووۍ دآ دګ وووۍ  قوووۍ  توووړ   توووو ز    سوووو   شوووعالر 

توووړ  آ  توووګ القال   وووال  سمښووور یس    دمبوووالیۍ 

 تۍ ت الر  .

  تووووړ   تووووۍ  و رووووۍ دالقوووو   تووووو ز  تووووو تووووال   

  ووووم کووووو قی  تووووړ   قووووۍ دآ دګ ووووۍ  قووووۍ تووووړ     

 تګ القال  تو طک     متالسالن    ومق  وو  

 ع ووووووالر تووووووۍ د ووووووو   د  وووووو  تووووووۍ    قوووووو   رووووووس  دوووووول 

ومڅوووۍ قوووۍ تیرتوووو  آ     و  قوووۍ   وووالر  تووووړ   

     وووووووو تا   رووووووووور  ی توووووووو     وووووووو  دمکوووووووو  د  وووووووو

سګتوو ۍ    قووو   و رووۍ رووس تووۍ توووق  ووی   ال ووۍ    

  س د تګۍ  و ا  دالق   د  ۍ کړق.

   یی: /  ال  د الر  

))  ګوووۍ  ووو   هوووالیمن   ووو تا  توووۍ ر قګووولآ قوووو 

رسوووووو  هللا   مصووووومن ت ووووو   مم      سوووووع  

توووووووم ر     ر رل توووووووړ    کوووووووړآ  دووووووو    مب ووووووو 

سوووووووووووع  ت ووووووووووو   مم   توووووووووووۍ   نووووووووووول: زق تم و وووووووووووو 

ق ووالر  زنووالن  ووال     شوو  اال  ووم آ قووو ق  ووالیی  

 ال   ی سو الآ     ښو    وم   توورق وومق تووق 

   وووو  تیووووس سوښوووویايآ زق رووووس طسدووووو     تالتووووۍ 

یووووی قیووووالر کووووو آ ت وووو   مم     نوووول: سوووو      

تۍ  ال      وول  وس  رتوۍ دمکو    چوويآ دوالز ر چیور  

 ي؟ قووووو سووووع  و ووووۍ تووووۍ   در  ووووالځ دووووالز ر  ر  ښووووو آ 

 ووۍ  ووال  سوومق توڅووۍ سور کووۍ  ت وو   مم     دووالز رق

   قو ي ر          سع  کورتوۍ روس  وۍ  وال  سومق 

تووووووووو       ووووووووومق  رم دووووووووۍ رووووووووس  ووووووووالر  ووووووووال قآ دګووووووووۍ  رم 

ت   وس مال   س رسو  هللا    و   و  سوشو ویی یوی 

 و وووووووو     څیوووووووورق رووووووووس وووووووووومق سو ووووووووحال ۍ  ال و  وووووووو قآ 

رسو  هللا  رڅزۍ   توښ لآ څۍ   ؟ و ۍ   نل: 

کووووووووووووووووړآ رسووووووووووووووووو  هللا     هللا رسووووووووووووووووو ۍ     ق  ووووووووووووووووس   

 ووښووو ل څوووو مق  هوووم    رکوووړ؟ و وووۍ   نووول   وووووو  

قووووو ق طووووس تووووۍ  قوووو  زق(( )  وووو  و ووووۍ  عووووال     ترځووووو 

 . رو و تال   ق الر څګور س سمق  ق( 
 ٥١3،٥١٨،صحیح بخاری د حدیث شمیره 

ر  تووووووو  کووووووووي   یوووووووی:  )) مصووووووومن  دوووووووو ومنووووووومق

 ق ووووالر   رسوووووو  هللا مصوووووورتۍ ر قګوووول     رتوووووۍ روووووس 

 رسوووووووووووو ۍ  ز ووووووووووووق    سم وووووووووووال توووووووووووم  کوووووووووووړآ      هللا

دالقوقووووووۍ ز ووووووو      هوووووووالیم   ر  ووووووو تووووووم ر    یشوووووووۍآ 

رسوووو  هللا   خم التووول: ښوووۍ  ق  ق وووالر   هوووالیم  توووۍ 

  نوول: تال وووس ز ووو    سم ووال تووۍ دووالقوقو  ووس  ووالرکو آ 

قو  و  دوۍ تال ووس توۍ   ووق  وس سومق شومنک کوړ آ قوو 

توووو   سووووومق  و وووووو   دووووول :    وووووو   رنووووو       طالتووووو  

 کو.
 ٥١3،٥١٨،شمیره صحیح بخاری د حدیث 

    ووووووو  و ووووووۍ څووووووۍ د  وووووو     ق ووووووالر   تووووووګ القالقو 

تسدوووۍ    رق ووو  دوووۍ روووس   سپګوووو  هوووالیم   ر  وووو توووۍ 

   قووووو   ښووووویالرق  وووووال ق  ووووو   رڅزوووووۍ توووووو ز آ   روووووۍآ 

    آ  سسوآ     ال  تیرت قۍ     ورنرۍ ښویالريآ 

   تۍ   الدل  س رس    هالیم  ت ګ م  وی دو ر  یی 

   وووووووۍ  ت وووووووالرآ     همبوووووووالیی  قآ    ووووووووس  ووووووو     ق وووووووالر 

  سووو ۍ صووو ال    صوووو     قوووۍ رووووس قګ وووۍ  سوووو  ال ق 

 ق ووړق       وووس ر نووۍ رووس  رق کووړق  وو  تووو ز     ي 

توووم  ووور   ر ر  ووو       سووو ال روووس زنالتو وووۍ     ووو . توووۍ 

  دع    س   رسو  هللا       ر ر    تي وال  

 ووووو     هوووووالیمنرو     ق وووووالر  توووووم ر  روووووس دوووووالتی 

کوووووووړآ    سووووووو ۍآ    وووووووو      ر ر  ووووووو     وووووووووس 

د    زنوالتس سو وقل     قوالسو    روس مول  تي ال 

کوووووړ   ووووو  تمتوووووۍ  وووووۍ    توووووړ   قوووووۍ دووووول وووووويد  وووووالر 

    مق  ر م    یال   قۍ د.

 خم الیی: أهللا تال 

  ۉۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅچ 

٨١الحجرات:  چۉ  ې   ې  ې
 

تووو ز     ق  وو   و رووال   ووو  سوومق  

 ر  ووۍ    قووو تالسووو    ر  ووو تووم  وور  سووو ۍ    

قووۍ  وووالر س   هللا تعووال   قوووۍ ت سترووۍ ر   ووو     ت 

  نمنوووووو ي تمڅووووووو قجووووووالن    ووووووو ی     ر دالقوووووو   

 رمی  کړ  توال.

سووووو ۍ    تووووګ القالقو  رکووووۍ شووووو    ووووالځ  ق 

م  وووووال   وووو   ربالقووووو   دوووووم  قووووو ووووووم  سوووو     وووووو

ق   ووووووووال ې تووووووووووالآز  رۍ  رتوووووووووۍ   ووووووووو یآ  رسوووووووووم 

دم دوومق توووو  فوووم رن  رتوووۍ تووید تووووالآ قوووو دالتووو  

    توۍ قو یوو   قالښوووقو سومق رووس ر   ګیګووۍ کووړ  

  خمص وقۍ  ۍ السۍ  رق ړي.

ز ووووو  تووووم    خ الیتوووو ال   وووو  توووووالرنظ        

تړ   قووووو  ووووس رووووس زنووووالتس سوووو وقل    ووووال   آ ووووووم  

ت  ي ووووووو  تپووووووول شووووووووي    قیووووووور  ر    یګوووووووړ     

توووووم   قګ وووووالتو   بووووومګ سووووو رتو  سووووو ع الرتم قو   

چووورآ چپووال  آ تمقوول     مشوو  سوومق   ووال ې 

 شوي...

آ     ق  تۍ ومق دمسۍ) س ال والآ  د  وال ي

خمور  آ  و ریزآ تالرنظ آ  واوال     ګ ووري(  وس 

روووس وووووم تال  قوقوووۍ  وووال   آ ومڅوووۍ سووو    

 رکووړيآ  ګ  وو  رووس  ووۍ السووۍ  رکووړيآ 

شووووووووووووه  آ تتوووووووووووو یآ  عګووووووووووووو آ  ع ووووووووووووومآ 

دېوز وووووووووۍآ  وووووووووس سمومسووووووووو ۍآ کوقوووووووووډ     

  ګو وووال آ توووۍ تم توووو  ګ وقوووو س تم توووۍ 

 وووس سمومسووو ۍ  ر دووو ر کوووډ       ... روووس 

 ر تۍ تۍ       تمرښوال  ي.

تووووووۍ        ووووووس      سووووووال رق   تووووووالرنې 

 قګمنل قووووووووآ ر سوووووووالقوآ  وووووووم     قووووووو   آ 

 ال قووووووووووووووووووډتو       ر  وووووووووووووووووووس    سوووووووووووووووووووي س 

چپوووووووووووووووووووووووال  ګم     ښووووووووووووووووووووووو  سکګم  توووووووووووووووووووووووم 
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 وو س 

سو ۍ    خ القالقو  رکۍ شو    الځ  قآ قو  

رووووس  سوووو  ر  رسوووو       آ قوووو   ووووو  قووووۍ سپوووول 

 ر  شوووو   وووال  ت ووو  کړ     خمصووو وقۍ ر  توووۍ 

    توووووووۍ سوووووووالطمآ   دم دوووووووم شوووووووو آ ر ځووووووو    سووووووو

تت  القو    کوقوډ      ښو و توۍ سوالطمآ قوور قوو 

ڦ  چ  توووووۍ دووووومل   رګوووووو     ګوووووو      :

 ،٨١آل عمران:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

معاووووو   وووووو    هللا توووووۍ ر ووووووۍ     تووووو  دالقووووو   

 رګوووووووووو     ګووووووووووي     سووووووووو س    وووووووووو آ لتووووووووو  

شوومنک شوووعالر  تووومز آ و   رقګوووۍ   هللا تعوووال   

  قۍ  ت   تۍ   ویۍ شو    خم الیی:

٦٤األنفال:  چٻٻ  پ  پپچ 
  

معاووووو   رالزتوووووۍ    یرجوووووال   سووووو س    وووووو  

 و  تال وووس دووۍ  ووو س  وو س تووو     س السووو دووون 

 دۍ س ی توال.

و ووووو   رقګوووووۍ   هللا تعوووووال    قوووووۍ  رشوووووال آ توووووۍ 

وی تال ګمقۍ  کړ      و  توۍ الرښوو قۍ کووي: 

    وووو   و وووۍ توووۍ یع  وقوووو دالقووو   شووو م کو وووو 

  تۍ ر   موي    خم الیی:
ڇ   ڇ ڃڃچچچچ چ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڇ   ڇ  

 کک ڑڑڎ ڈ ڈ ژ  ژ 

  ،٨١آل عمران:  چککگگگ

معاوو       هللا تعووال   یع  وقووۍ تووال کړيآ  ګووۍ 

   تال وس ت پل  ر   س توو دول سومق  ښو رال  

 ي قوووووووو هللا تعوووووووال   تال ووووووووس توووووووۍ قجوووووووالن  رکوووووووړ    

 و ووووووۍ تووووووۍ خصوووووول سوووووومق  ر  ووووووۍ  تمزنوووووو  آ    

 تال وووووس     ر تووووۍ قووووال ق تم تووووۍ  يآ قووووو هللا تووووال 

تال وووووس توووووۍ قجووووالن  رکوووووړآ و   رقګووووۍ هللا توووووال  

تال وووووس تووووۍ سپوووول   دوووو رن یښوووووس د ووووالقوي تمڅووووو 

 تال وس الر  وق  قیس توال.

ر ځئ    لسمن  چالی    آ تو  وۍ دګوۍ سومق 

   ر رلآ   اوووو        وووو  السوووووقۍ  رکووووړ     

 توووووق  تووووګ ال   خ ووووال  تووووۍ توتووووۍ تووووو دوووول تووووۍ   

   ا     سګو  قیا تم قیز .

لممممف بممممی   ی بنمممما )الهممممل اصممممیح اات بیننمممما  ا
  اجمعنا  ال تفر نا(
 می  یارب العالمی آ

 

 ووول موو تصآ ت ووو آ سووګک    سګووک تووۍ قال وووۍ 

تمڅووووووووو  قووووووووۍ  ګوووووووو     وووووووو ووال تګوووووووووق  ر   وووووووووالر  آ

ت پګوووووووو س سووووووومق  س وووووووۍ کوووووووړي     ګوووووووۍ روووووووس ووووووووی   

 توووګ ال      وووالخمآ   وووالق   ووو        یووو      ووولآ 

یهووال آ تووم رآ  مشوو     ... تمقال ووۍ القوو   ت قووۍ 

 ګک  س توو  وۍ دګوۍ سومق  س وۍ کوړ     ومیرالتو  

دووووۍ رووووس    سووووس      سووووس  تووووۍ تووووۍ سوووو    کو ووووو 

  ګوووۍ  قوووۍ  سووومق تع یووور   ق  ووو    وووووم ت سوووک  وووۍ

دوو د  ال التووم   سووۍ       وومي    ووومق  رم ز ووو  

   ووس ترووالق  یتووالقالقو  خ القووالقو  ناوو    یووايآ څووو  

تۍ چال تۍ   سپت و ت ګ التو س شه     شو آ   

چالسووووووووووم قۍ تووووووووووم  شووووووووووو آ څووووووووووو  تووووووووووۍ د وقووووووووووو    

  ق جالر قو س  و س  و س شو ...

      س    تۍ لحالظآ لتال  تګ القال  قوۍ تووآ 

آ لتووووووووال  ووووووووو    قووووووووۍ  طووووووووو  لتووووووووال  خ القووووووووال  قووووووووۍ توووووووووو

  سوو   قی  قووۍ توووآ لوووال  ووو  ت قووۍ  ګووک  ووس مووق 

 قګم ؟

  سوووو    تووووۍ لحووووالظ  قووووۍ مال وووو  دووووۍ تمکو ووووۍ 

     کووووي؟   ووو  سپووول   قووو آ سپووول  ګوووکآ سپګوووۍ 

 ر تګوقی  ت پګۍ دمبال    ؟

 لق ربۍ       یهالقوقو  ال  ۍ؟ 

   یتوووووالقالقو ز  قوووووۍ سوووووو سووووو ال توووووۍ دسک وووووک  وووووس 

 توووووۍ سووووو روووووس  يآ تووووۍ رووووس سووووومق قووووم  کوووووړ آ تووووال هللا

ت پګو  س سومق  ر  وۍ کوړ آ توۍ سوورس  س سخوالن 

 وووۍ    وووو  بال ووووسآ توووال هللا    وووۍ  ووو     هوووالیم     

 ق وووووووالر  تووووووووم ر     ر رل ر  سوووووووو ۍآ قوووووووو  سووووووووو   

 خ القالقو تم ر   قوۍ    س سخوال     وس  ت والق    ر 

 ووووۍ  رځووووۍ وو وووووسآ    ت پګووووو  ووووس رووووس سوووومق  ر  ووووۍ 

  .کړ آ تال هللا قور سو تۍ ر دالق   رمی  کړ 

 وووووو  توووووۍ ز وووووو    شوووووو و  ت وووووال و    کړقوووووو توووووۍ 

سوووالطم قوووورق یل  وووۍ ر کوووو آ توووال هللا   وووۍ       

   سووووووولر  خ  ګووووووووو تووووووووم  وووووووور   وووووووو     ګوقووووووووو  ګوقووووووووو 

 ښووو رۍ  ي     سپووول قوووالزقی  رسوووو  توووۍ   سووو ۍ 

  و وووووۍ  وووووو    یوووووور     سووووومق    ر  ووووووۍ کوووووړ آ قوووووو  

 خ القووووال  و    وووووس ق ووووووال ال     ق وووووال  مسووووو   

 تۍ   ت ال  مي.

قوووووووووور سوووووووووو  وووووووووو   تم توووووووووو   قس وووووووووۍ    توووووووووال هللا 

 م  ووووووووال  قووووووووۍ سووووووووس  کووووووووړ آ قووووووووور سووووووووو  ک ووووووووالر  

 ن ووووو  السوووووقۍ    قووووال    د  وقووووۍ ز ووووو    تووووال س 

 سال ر  قۍ  ر  کړي.

 مشوو القۍ    شووم و قیی تووال       تمقوول ښوویالر 

شووووووووو آ سووووووووو  ووووووووۍ ق  ووووووووۍ  مقووووووووۍ     سووووووووال ر  

 صووووو ګو د  وووووالقو   وتوووووم   وووووال ي    یر ووووو  ک وووووو 

 ۍ      یالقالتو تۍ  م و سوو    ت وال   طو    سو

لز  ل توۍ   رووۍ  توو و شوالق ز  ووو تووۍ دمبووالیۍ    

سمښووور یس سووومق روووس ووووم ښووو  سکګم توووۍ ت پووول 

 ز ال   س تالرنظ   التس  رکړي.

څوووۍ شوووو  قګمنووول   سووو ع الر ...    س شوووک 

تووال ی    قوووالز     وو  یالق وووال  هشووال  سوووپیر  

   دبرسم  تۍ  ت      ط    رو  خ القال   رتۍ 

 الر توووالرنظ  ش تووو   رکوووړ      قګمنووول   سووو ع

روووووس  وووووۍ دت وووووال  ر  ری وووووو سووووومق   قوووووۍ  ګوووووک قوووووۍ 

  ر  کړآ

د ووال  ګووۍ  وو  ر سووالقو سوو ر س ر  دم ووی کووړ     

  خ الیتووووو ال     شووووو ال  سوبوقوووووۍ روووووس    ووووو  آ 

سپوووووووول تووووووووو څووووووووو   س وووووووو  قس ووووووووال  رووووووووس  رسوووووووومق 

ر ت   کړ      ز آ زر    ز ی  تم شعالر القو   

معا )کوووووووووووووووووور  وووووووووووووووووال      و ول(  رکوووووووووووووووووو   ر   

   تووو     روووال  شووعالر قۍ دووۍ رووس ز ل ووۍ کووو  

 تۍ دۍ رس خمن   ربالق    ر ال ق.

سوو    قالچوول     ر قووی  مګ وقووۍ    چګوقووۍ 

  قۍ چګي  آ دګ ۍ  خ القالقو تۍ تووق قو     تووق 

شوووعالر دالقووو   هللا  کبووور    یهوووال  موووق    قوووالر  

تورتوووۍ    ر سووووالقو    دال شووووونیالقو تووول ر تووووالقو تووووۍ 

رووووووس    وووووووس تووووووالرنظ   التووووووۍ  رکووووووړق  وووووو  لسوووووومن  

ز ووووووو  و ووووووو   تمنووووووو  ي    تتوووووو مرس  ګووووووۍ  وووووو  

توالرنظ   نرووال کووي:  خ الیتوو ال  توۍ ز ووو  قروتوول 

 ونووۍ  شووت الق  ق    دالتوو  قووور ښوو  سکګم ز ووو  

  ۍ  التس څزۍ تبرن   س  .

   سووووووووس      طوووووووو   ښوووووووو رال  کوووووووووم ر 

یشووووووووووو آ دګ ووووووووووۍ   س ال ووووووووووو آ  وووووووووو ووالآ 

دوووووو  آ تر ي ووووو آ  ر  وووووويآ  باوووووالآ    

 قووووووور  رق الرقوووووو   س سخووووووالتو تووووووۍ  چو ووووووو
     وو      ووو   ووو   سوومق رووس قوښوو ل

  قۍ ق ور   م   ګ  سمق  و س کړي.

 ګووووۍ رووووس  سوووواال    شوووو عۍ  س سخووووالتو 

تووالزق کو ووو تووۍ  وو    وګووۍآ  ګووۍ رووس ووووی 

 باوووووووال    دوووووووو  ) ه ووووووو و خالر ووووووووال  زبیووووووو  

ول ر ووو  ... (توویر قوووۍ ر    قووو ي کوووو آ 

و وووووو   رقګووووووۍ  وووووو ووال  س سخووووووالن رووووووس   
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صاحبان اين قدول بده    داليل اين قول:
 احاديث ذيل است الل کرده ان :

ح يثي که مسدن  احمد  و صدحي     
مسلم از ابن جابر روايت کرده است که 
مردمددان مَض ددر بددا پاهددای برهندده و   
شمشيرهای آخته که فقر و نيازمند ی  

آم ند ،   ؛آنها آشکار بود، نزد پيامبر
ز نمدداز مددردم را بدده بعدد  ا ؛پيددامبر

پرداخت ص قه به آنهدا تشدويق کدرد،    
هرکس هرچيزی کده داشدت از قبيدل    
پول، غذا و لباس برای آنها پرداختند ،  

از خوشحالي گشاده  ؛سيمای پيامبر
منف   »  ش ه و فرمدود:  ًَ مَ ُ    َ م ف ي مْل اس   ََ َمم   

ََ ب َهما بَمع مدَ  م ًر َم   َعم  ًرَها3 َ َأج  ًه3 م م   َحَسَن  3 يَمَیًه َأج 
مم ف ي ممْل  ََ ءس3 َ َممم    مم   ًأًجمم ر ه ل  َشممْل  َِ م   ً َغی ممر  َأن  یَمممنم 
ممماَن َعَیی مممه    ر رًَهممما َ    ر ًر َمممم    مممیاَن  3 ََ ََ مممنف    ًَ مممَ ُ    َ اس  
مل   َِ م م   َأ  رَار ه   ً ََ ب َها م    بَمع د ه 3 م    َغی ر َأن  یَممنم  َعم 

ءس  «٨١»«َشمْل 
کسي که سنت حسدنه ای را   
م برجای گذاشت، اجر آن و اجر در اسال

کساني که بع  از او آن را عمل کردند ،  
برای اوست، ب ون اينکه از پاداش هدای  
شان چيزی کاسته شدود. و کسدي کده    
سنت زشتي را در اسالم برجای گذاشت، 

از او به آن  گناه آن و گناه کساني که بع 
عمل کنن ، بر اوست، ب ون اين که چيزی 

 ته شود.از گناهان شان کاس

ح يث ديگری را شبيه به حد يث   -۸
قبلي ولي با تفاوت هدايي نيدز مسدلم    

 روايت کرده است:

مممم َ  نَمممما س  َجمممماءَ :  َممممالَ  اهلل 3 َعب ممممد   ب مممم    َجر یممممر   َعمممم     م 

گناه کساني که بعد  از او بده آن عمدل    
 ون اين که چيدزی از  کنن ، بر اوست، ب

 گناهان شان کاسته شود.
در حدد يثي کدده مسددن  احمدد ،   -۸

بيهقي، دارمي، طبراندي و بخداری آن را   
 روايت کرده ان ، آم ه است:

مممْلَ  یَز یمممدَ  ب ممم َ  َمع ممم َ  َأنف  ثَمممًه3 َعن مممهً  الیفمممهً  َرض  :  َمممالَ  َحدف
مم لَ  بَایَمع مم ً  ًَ ممیفلَ  َعَیی ممه   اهللً  َصممیف  الیفممه   َر ََ  َأب ممْل َ  َأنَمما َ 
3 َ َخطَمم َ  َ َجممدا 3  إ لَی ممه 3 َ َخاَصممم  ً  يَممنَن َكَحن ْل َعیَممْلف
انَ  َرجَ  یَز یدً  َأب ْل َ ََ  يَمَ َضمَعَها ب َهما3 یَمَتَصمدف ً  َدنَمان یرَ  َأخ 
َ   ع ن ممدَ  د 3 ي ممْل رًَجمم ممج  ن مم ً  الَمس  تًمَها3 َيج   يَنَتَمی تًممهً  يََنَخممت 
ًتهً  3َأَرد تً  إ یفممما َ  َمممما َ الیفمممه  : يَمَ مممالَ  ب َهممما  إ لَممم  َيَخاَصمممم 

ًَ ل   میفَل3 َعَیی مه   اهللً  َصیف  الیفه   َر ََ  َمما لَم َ  : »يَمَ مالَ  َ 
«٢٨»«َمع م ً  یَما َأَخمت تَ  َما َ َل َ  یَز یًد3 یَا نَمَ ی  َ 

معن  
گفت: من، پد رم و جد م بدا     بن يزي 
بيعت کرديم، زني را بدر مدن    ؛پيامبر

خِطبه کرد و به نکاحم درآورد، از پد رم  
شدکايت کدردم. و پد رم     ؛به پيامبر

يزي  مق اری دينار را بيرون کدرده و آن  

َع مممَراب   ممم ل   إ لَممم  األ  ًَ مممیفلَ  َعَیی مممه   اهللً  َصمممیف  اهلل   َر ََ  َ 
ًهل  َأَصم  َمد   َحمال ه ل   ًَم ءَ  يَممَرَأ  الصُّم  ً  َعیَمی ه ل    ابَمتم 
 َعن مهً  يَمنَب طًَن ا الصفمَدَ   3 َعیَم  النفما َ  َيَحثف  َحاَج س3
ه ه   ي ْل َال  َ  رًئ ْلَ  َحتف   م م َ  رًَجم    إ نف  ثًملف :  َالَ . َ ج 

َن َصمار   مم    ب ًصمرف    َجمماءَ  األ  3 م   ثًمملف  آَخممًر3 َجماءَ  ثًمملف  َ ر   
مممًر رً  ًعمممر  َ  َحتفممم  تَمتَمممابَمًع ا ممم ي مممْل السُّ ه   يَمَ مممالَ  ه 3َ ج 
مم لً  ًَ ممیفلَ  َعَیی ممه   اهللً  َصممیف  اهلل   َر ََ مم ف  َممم   : »َ   ي ممْل ََ
  ُ َ  َ منف    اس   ََ  َحَسمَن  3 ًَ م ت م َ  بَمع مَدًه3 ب َهما يَمًعم   لَمهً  ًَ

 ًَ ث  مر   م  ََ  َمم    َأج  م ًِ  َ اَل  ب َهما3 َعم   ً  ًأًجم ر ه ل   م م    یَممنم 
ءس3 مم ف  َ َممم    َشممْل  ممَ ُ   ي ممْل ََ  َ ممنف    اس   مم ًَ ََ  یاَن  3ََ مم  يَمًعم 
ت  َ  بَمع َدًه3 ب َها ًَ  َعَیی ه   ًَ ث  ََ  َم      ر ر   م   َ اَل  ب َها3 َعم 

 ًِ  ً مم    یَممنم  ممل   م  ءس  َأ  رَار ه  «٢١»3«َشممْل 
جريددر بددن  

عب اهلل گفدت: مردمداني از باديده بده     
آم ندد ، لبدداس  ؛محضددر پيددامبر
داشدتن ،   ) در بد ن( پشمينه بر سدر 

کده   هنگامي که حالت ب  آنها را ديد  
، مردم را مستولي ش ه بودفقر بر آنها 

به پرداخت ص قه تشويق کرد، آنها در 
پرداخت ص قه تاخير کردند  و) آثدار   

ديد ه   ؛خشم( در سيمای پيدامبر 
ش . گفت: مردی از انصار با کسديه ای  
نقره آم ، بع  از پياپي هم يگر آم ن  
تا هنگامي که آثار خوشي در سديمای  

مود: کسي ظاهر گشت و فر ؛پيامبر
که سنت حسنه ای را در اسالم برجای 
گذاشت، اجر آن و اجر کساني که بعد   
از او آن را عمل کردن ، بدرای اوسدت،   
ب ون اينکه از پاداش های شان چيزی 
کاسته شود. و کسي که سنت زشدتي  
را در اسالم برجای گذاشت، گناه آن و 

را  ص قه مدي کدرد، آن را ندزد    
مردی در مسج  نهاده بود، مدن  
آم م و آن را گرفتم و نزد پد رم  
آوردم و گفت: به خ ا سوگن  که 
من چنين نخواسدته بدودم،  از او   

شدکايت کدردم و    ؛به پيامبر
آنچه نيت فرمود: برای تو ای يزي  

کرده ای داده مي شود و برای تدو  
 ای معن آنچه گرفته ای.

 گوينید: ها میی مالکی -قول دوم

کدردن در  کنن ه از سدوال سوال
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مسج  منع شود. آنها از ابدن مسدعود   
روايت مي کنن  که گفته است: هرگداه  
مردی از مردی در مسج  سوال کدرد،  
مستحق است که چيدزی بدرايش داده   

ام قدرآن سدوال کدرد    نشود و اگر به ن
چيزی برايش ن هي . البته مسج  برای 
سوال کردن ساخته نش ه بلکده بدرای   
عبادات اعمار ش ه است. سوال کدردن  
بددرای عبددادت کنندد گان در مسددج   
تشويش به بار مدي آورد و الزم اسدت   

کسي که در مسدج   افراد از اعطا برای 
سوال مي کن ،  نهي شون . زيرا اعطدای  

ذريعه سوال کردن آنها در مال برای آنها 
  «٢٢»مسج  مي شود.

در کتاب الذخيره آم ه است: مالدك  
گفت: سوال کنن گان از سدوال کدردن   
در مسج  منع مي شدون  و صد قه در   

 «،٢»مسج  حرام نيست.
امام مالك مساکين را از سوال کردن 
در مسددج  منددع مددي کددرد و ابددن   
عب الحکم مي گوي : اگر سوال کردند   

. و برای «٢٦»ان داده نشودچيزی برای ش
امام مسج  سزاوار اسدت کده سدوال    
کنن ه را از سوال کردن در مسج  منع 

 .«٢٥»کن 
اين مذهب بده داليدل    داليل اين قول:

 زير است الل کرده است:
 يممْل َممنل ممم »  :؛حییديپ پیییامبر -۸

الباني در مورد اين  ««٢٤»يماحرم ه المسمجد
ح يث مي گوي : ) ال اصل له( لذا قابل 

  الل نيست. است

ح يثي که از ابدوهريره از   -2
 روايت کرده اسدت:  ؛پيامبر

ممم لً   َمممالَ  ًَ مممیفلَ  َعَیی مممه   اهللً  َصمممیف  اهلل   َر ََ  َ :
مممممم  َ  َمممممم   »  ي ممممممْل َضمممممالف    یَمن ًشمممممدً  رًَجممممم    ََ

د   َ   ال َمس ج   يَمِ نف  َعَیی م َ  اهللً  َردفَهما اَل  يَمی یَمً م
دَ   ««٢٥»ل َهمممممممممممَتا تًممممممممممممب  َ  لَمممممممممممل   ال َمَسممممممممممماج 

فرمدود: کسدي کده     ؛امبرپي
ي  مردی گمشد ه اش را در  شن

جو مي کند ، بايد    مسج  جست
بگويدد : خ اوندد  آن را برايددت 

مساج  به اين  برنگردان ، يقيناً

چون کمك به انجام کداری حدرام مدي    
باش  و در غير آن حالت جايز است. در 

رعايةآمد ه اسدت: ايدن عمدل     کتاب ال
مکروه است و اگر سوال کدردن قبدل از   
خطبه بوده و سپس برای استماع خطبه 
نشست، جايز است، مانن  صد قه دادن  

کند ، يدا   برای کسي که اصال سوال نمي
امام از مردم بخواه  تا بدرای شخصدي   
ص قه دهن . در کتاب الفصول با الفدا   
جزمي سوال کدردن  و صد قه دادن در   

ج  مکروه گفته ش ه و ظداهر کدالم   مس
ابن بطه اين است که سدوال کدردن در   
مسج  حرام اسدت، همدان گونده کده     
جست وجوی گمش ه در مسج  حدرام  
است، چدون سدوال کدردن در مسدج      
همانن  جست وجوی گمش ه در مسج  

 «٢،»بوده و يا اولي تر از آن است.
کساني که  سوال کردن  داليل اين قول:
روه مي دانن ، به داليل در مسج  را مک

 ذيل است الل مي کنن :

 حديثی که مسلم روايت کرده است: -1

جرير بن عبد اهلل گفدت: مردمداني از    
آم ن ، لباس  ؛باديه به محضر پيامبر

پشمينه بر سر داشدتن ، هنگدامي کده    
حالت ب  آنها را دي  که فقر بر آنها روی 
آورده، مددردم را بدده پرداخددت صدد قه  

در پرداخدت صد قه   تشويق کرد، آنهدا  
تاخير کردن  و )آثار خشم( در سديمای  

دي ه ش . گفدت: مدردی از    ؛پيامبر
انصار با کسيه ای نقره آم ، بع  از پياپي 
هم يگر آم ن  تدا هنگدامي کده آثدار     

ظداهر   ؛خوشي در سديمای پيدامبر  
گشت و فرمود: کسي که سنت حسدنه  
ای را در اسالم برجای گذاشت، اجر آن 

بعد  از او آن را عمدل   و اجر کساني که 
کردن ، بدرای اوسدت، بد ون اينکده از     
پاداش های شان چيزی کاسته شدود. و  

برجای  کسي که سنت زشتي را در اسالم
گذاشت، گناه آن و گناه کساني که بع  از 
او به آن عمل کنن ، بر اوست، ب ون ايدن  

 کاسته شود. که چيزی از گناهان شان
و گفت: من، پد رم   معن بن يزي  - 

 کار ساخته نش ه است.

مساج  به خداطر سدوال کدردن     -3
ساخته نش ه بلکه برای عبادات خ ای 
متعال اعمار ش ه ان . در سوال کدردن  

شويش ايجاد مي برای عبادت گذاران ت
شود و ص ای بلن  موجب اذيدت آنهدا   

 گردد.مي

در مساج  چيزی از امور دنيا بده   -4
انجام نمي رس ، مگر آنچه ضرورت يدا  
حاجت به انجام آن فراخوان ، آنگاه تنهدا  
به مق ار حاجت مق ر مي گدردد، مانند    

 «٢١».مسج نوشي ن مسافر درخوابي ن و 
مروان بن حکم در کتاب النوادر مدي  
-گوي : کسي که در مسج  سدوال مدي  

کن ، چيزی بدرايش داده نشدود و بده    
حرمان و رد آنها با ناامي ی امدر کدرده   
است. تادلي مي گوي : شيخ ابوعبد اهلل  
محم  بن عمران در نهي آنها در سدوال  
کردن در مسدج  شد ت مدي کدرد و     

به اخراج و زن ان رفتن آنها امدر   احياناً
عکدس   مي کرد. برخي مشايخ ديگر بر

با رفق و نرمي با آنها رفتار مي کردند ،  
از احوال شان جويا مي شد ن  و بدرای   
شان ص قه مدي پرداختند . اولدي بدر     
مبنای شرع رفتار مي کرد و دومدي بدا   

 «٢١»چشم حقيقت به آن نگاه مي کرد.
سدوال   شافعی ها و حنابلیه:  -قول سوم

دانن . در کردن در مسج  را مکروه مي
اج الي شرح المنهداج  کتاب نهاية المحت

آم ه است: اگدر سدائلي در مسدج  از    
شخص ديگری سوال مي کرد، همه اين 
امور برايش مکروه است اگر ضرورتي او 
را به اين عمل فرانخواند ، در غيدر آن   

 «١،»کراهيت منتفي مي گردد.
همچنان مي گوين : سدوال کدردن در   
مسج  مکروه بدوده و همانگونده صد قه    

ن کراهت اين عمدل در  دادن به سائل، اما
 «٨،»هنگام استماع خطبه ش ي  مي شود.

در کتاب المب ع في شرح المقنع بده  
رح بيشتر اين موضدوع پرداختده و   دش

مي افزاي : در هنگام خطبه برای سدائل  
ص قه نپردازد و بدرايش اجدازه ن هد     
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بيعت کرديم، زني را  ؛ج م با پيامبر
بر من خِطبه کرد و به نکاحم درآورد، از 

شدکايت کدردم. و    ؛پ رم به پيدامبر 
پ رم يزي  مق اری دينار را بيرون کرده 
و آن را  ص قه مي کرد، آن را نزد مردی 
در مسج  نهاده بود، من آمد م و آن را  
گرفتم و نزد پ رم آوردم و گفت: به خ ا 

که من چنين نخواسته بودم،  از او سوگن  
شدکايت کدردم و فرمدود:     ؛به پيامبر

برای تو ای يزي  آنچه نيت کرده ای داده 
 برای تو ای معن آنچه گرفته ای.مي شود و

در روشني اين ح يث به جواز سدوال  
کددردن در مسددج  در وقددت حاجددت  

 ؛است الل کرده اند . چدون پيدامبر   
 هنگامي که حالت فقر شد ي  مدردم را  
دي ، مردم را تشويق کرد که برای آنهدا  
ص قه بپردازن . البتده ايدن حد يث بدا     

 الفا  ديگری نيز روايت ش ه است.
 العسدج   سيوطي در کتاب: بدذل  -۸

مي نويسد :   الحاوی من المسج  لسؤال
سوال کردن در مسج  مکروه تنزيهدي  
است و ص قه دادن به سائل در مسدج   

چده   تقرب و ثواب بوده و مکروه نيست،
رس  به اين که حرام باش . اين امر منقول 

  «،،»بوده و احاديث به آن داللت دارن .
کراهت به دليدل حد يث نهدي از     -3
جوی گمش ه در مسج  است کده  جست
 مي فرماي : ؛پيامبر
ممم لً   َمممالَ  ًَ مممیفلَ  َعَیی مممه   اهللً  َصمممیف  اهلل   َر ََ  َمممم    : »َ 
مممم  َ  د  ال   ي مممْل َضمممالف    یَمن ًشمممدً  رًَجممم    ََ مممج  َ   َمس   اَل  يَمی یَمً ممم
دَ  يَمِ نف  َعَیی  َ  اهللً  َردفَها «٦،»«ل َهمَتا تًممب  َ  لَمل   ال َمَسماج 

 

فرمدود: کسدي کده شدني       ؛پيامبر
مردی گمش ه اش را در مسج  جست و 
جو مي کن ، باي  بگوي : خ اوند  آن را  
برايت برنگردان ، يقينا مساج  بده ايدن   

 کار ساخته نش ه است.
برخی میالکی هیا و برخیی     -قول چهارم

 سوال کردن در مسج  بده طدور   حنابله:

  مطلق جايز است.
صاحبان ايدن قدول بده داليدل زيدر      

 است الل کرده ان :
 ممت  عیم  الكبیمر )الشمر صاحب کتاب:  -۸

ايشان مق ار پرداخت پدول را بيشدتر   
مي ساخت تا به پنجاه درهدم رسدي ،   
سائل قبول نکرد و گفدت: ايدن کدار را    
انجام نمي دهم چون مدن برکدت ايدن    

نيدز   قطعه را مي خواهم، چيزی که تدو 
 آن را مي خواهي. 

يه دمد دن تيدالم ابد دخ االسدشي -3
مي گوي : سدوال کدردن در مسدج  و    
خارج مسج  حرام اسدت، مگدر آنکده    
برای ضدرورت باشد . اگدر کسدي بده      
خاطرضرورت سوال مي کدرد، از شدانه   
های مردم عبور نمي کرد، در گفتدارش  
و معرفددي حددالتش دروغ نمددي گفددت، 

رای جهری نمي گفت که سبب زيان بد 
مردم مي ش ، مانن  کسي نباش  که در 
اثنای ايراد خطبه خطيدب سدوال مدي    
کن  در حالي مردم خطبه را مي شنون  
و امثال آن نبود، سوال کردن در اظهدر  
قولين علما جدايز اسدت. طدوری کده     
سائلي در مسج  آم ه و سدوال کدرد،   

امر کرد تا بدرای او چيدزی    ؛پيامبر
 ادامه دارد...« ٥،»بپردازن .

 مآخذ:

 (.٥١٥/ ٢صحیح مسیل ) -٨١
 ( .٢١٥١/ ٦صحیح مسیل ) -٢١
 (.٨٨٨/ ٢صحیح البخار  ) -٢٨
 (.٢٢٥/ ٢المدخَ الب  الحاج ) -٢٢
 (.٦١،/ ،٨التخیر  ) -،٢
 (.٤٨١/ ٥التاج  اسَییَ لمختصر خییَ ) -٢٦
 (.٢٢٥/ ٢ المدخَ الب  الحاج) -٢٥
یف  شیخ البانی آن را در  َیسی  األحادیث الضع -٢٤

 ( اکر کرده اَ .٨٦٦٥بر ل: )
 (.١٥،/ ٨ صحیح مسیل) -٢٥
 (.٨٥٤/ ٢ طر  التثری )  -٢١

ح يثي کده ابدوداود روايدت     به الم نم (
نموده به جواز مطلق سدوال کدردن در   
مسج  است الل کرده و در ح يث آم ه 

 است:

ًَ لً   َالَ            یل عییه اهلل صی - الیفه   َر  َ-  
«  َ ن ًكل   َه َُ  َأط َعلَ  َأَحدس  م   َأبًم  يَمَ الَ «.  م س ك ین ا ال یَم  

ممر   دَ  َدَخی مم ً  - عنممه اهلل رضمم  َبك  ممج  َاا ال َمس   َأنَمما يَممِ 
  َ مممَنلً  ب َسمممائ  مممَر َ  يَمَ َجمممد تً  َیس   َعب مممد   یَمممد   ي ممم  ًخب مممز   َ س 

َم    تًمَهايَ  المممممممرفح  ن مممممممهً  َنَخممممممممت   «٥،» .إ لَی ممممممممه   يَممممممممَديَمع تًمَها م 
فرمود: آيا يکي از شما است  ؛پيامبر

که امروز مسکيني را غدذا داده باشد     
گفت: درمسج  داخدل شد م    ابوبکر

دي م که سائلي از من سوال مدي کند ،   
پارچه ناني در دست عب الرحمان يافتم 

 آن را از او گرفتم و برای سائل دادم.
 وضعيف اني در کتاب: صحي شيخ الب

ايدن   (۸71/ 4) األلباني - داود أبي سنن
 ح يث را ضعيف گفته است.

بده   علما اباحت سدوال را مطلقداً   -۸
خاطر غلبه حرمان از سدوال کدردن در   
اينگونه اوقات اختيار کرده اند ، چدون   
جمع شد ن مدردم بدرای نمداز، محدل      
رحمت ها و هنگام رقت قلدوب جهدت   

قات اسدت،  لدذا   انگيزش پرداخدت صد   
سوال کردن در مسج  بدرای ضدرورت و   

 «٤،»خوف از ضايع ش ن مباح ش ه است.

عملکرد امام احم  در پرداخت ص قه 
برای سائل در مسدج  اسدت. صداحب    

 اإلقنداع  مدتن  عن القناع کتاب: کشاف
مي نويس : ص قه دادن بدرای   (۸71/ 6)

غير سائل و برای کسي که خطيب برای 
قبدل از جمعده مدي    او سوال مي کن  و 

باش ، مکروه نيست. بيهقي در مناقب از 
علي بن محم بن ب ر روايت کدرده مدي   
گوي : نماز جمعه را خواند م و احمد بن   
حنبل نزديك من بود، سائلي بلن  ش  و 
از او سوال کرد، احم  قطعه ای بدرايش  
داد ، هرگاه از نماز فارغ شد ن ، مدردی   

بده   نزد سائل رفت و گفت:  اين قطعه را
من ب هي ، سدائل ابدا ورزيد ، شدخص     

ب ه و من يدك   گفت: اين قطعه را به من
سائل نپدذيرفت،   درهم برايت مي دهم،

   م اه  الجییَ يْل شر  مختصرخییَ -٢١
( ٨/ ٤،.) 

 إل  شر  المنهاجنهای  المحتاج  -03
عی  نهای   (3 حاشی  الشبرامیسْل٤/٨٥٦)

 (.٨٦٥/ ٢١المحتاج إل  شر  المنهاج )
 (.٢٥١/ ٨( )٤٨٤المست ع  ) -03
 (.٨٥١/ ٢المبدع يْل شر  الم ن  ) -02
الثمر المستطاب يْل ي ه السن   الكتاب  -00
(3 المسنل  يْل المساجد ١،١)ص:  األلبانْل –

 (٢٦ص:  لیم طر )
 ( .١٥،/ ٨ صحیح مسیل) -04
 (.٥٢/ ٢ َن  أب  دا د) -05
 (.٨١٨/ ٨ المعیار) -06
/ ٨المصری  الب  تیمی ) الفتا   مختصر -٥،
٤٥.) 
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 نقد و خورده گیری
بعضي از علماء پيرامون برخي از مسائل 

 ان .کرده نق  را علي قاری هروی  مال
باالی بعضي از امامان دين اعتراض  -۸

 نموده است.
 ان ک تعصب مذهبي داشت. -۸

طوريکه شيخ محبي و شديخ عصدامي   
نق  مي نماين که: مالعلدي قداری بداالی    

( /امامان دين) امام شافعي و امام مالك
بعضي از مسائل اعتراض نموده اسدت  در 

 /به ويژه باالی نماز خوان ن امام مالك
 )بصورت دست باز(.

همچنان شيخ عصامي در اعتراض باالی 
 "امام مال علي قاری چنين عقي ه داشت: 

که تأليفات مالعلي قاری فاق  نورعلم مي 
باش ، و سپس بسياری از علماء و اولياء را 

 "ع مي نمود.از مطالعه تأليفات آن من
 نکته:

طوريکه بيان گردي ه نظريات فوق محل 
 اعتراض ش ه نمي تواند ، زيدرا ظداهر و   

رضدوان اهلل  ديدن  هوي  است که امامان معزز

بعضي از حضرات بر بعضي  ،تعالي علهيم اجمعين

 خ علم و غنامن ی مسائل بوده، آنچهرسو
که مخالف کتاب اهلل و سنت رسول اهلل مي 
بوده، آن گونه مسائل را مدورد رد و نقد    

 «٦٦»قرار مي ادن .
پس باين اساس عالم اسير و مقيد  بده   
دليددل و برهددان مددي باشدد . و در يافددت 
حکمت، گمش ۀ مؤمن است هرکجايي که 
آن را درياب ، مستحق بده اخدذ آن مدي    
باش ، يقيناً علما و  فضدال هرگدز جاندب    
ديگر را از روی تکبر، حب جداه، جدالل و   
شهرت، مخالفت نمدي کند . بلکده رأی و    
نظريددات خددويش را بددر اسدداس دالئددل و 
براهين قاطع به جاندب مقابدل در فضدای    
اخوت و برادری با جبين گشاده ابراز مدي  
نماين  و عالمه امام مالعلي قاری هدروی  

طراز علما رباني بود، ايشدان  نيز از همين 
مقام و منصب دنيوی را چند ان اهميدت   
نمي دادن ، حتي از نزديکي با سدالطين و  

پرهيز مي نمود، زيرا تمدام  امراء احتراز و 
هم و غم ايشان  نصرت حق و انتشارعلوم 
شرعي با اظهار داليل و بدراهين قداطع و   
روشن، بخداطر حصدول رضدای خ اوند      

 متعال بود.
جهت اعتراض بر ائمده ديدن در   از اين 

مسائل شرعي بارعايدت آداب، احتدرام و   
 فضيلت علماء عيب شمرده نمي شود.

 ناگفته پي ا است که علم، دايمداً تحدت  
 تنقي  و نق  قرار داشته، تع ادی از فقده 

در بعضدي   –های شافعي مذهب هسدتن  
مخالفت  /با مذهب امام شافعي -مسائل

فدي  حنمي کنند  و تعد ادی از فقهدای    
مدذهب   بدا  -در بعضي مسدائل  –هستن 

 حنفدددي و رأی شدددخص امدددام اعظدددم
، با ارائه داليل قوی مخالفدت  /ابوحنيفه

 مي کنن  و اين گونه مسائل در کتب فقده 

 ب ون ح  و حصر وجود دارد.
دست  ی ارسال) ايشان بر خالف مسأله

باز نمداز خواند ن( امدام مالدك و نيدز      
برخالف بسياری مسائل امدام شدافعي و   

صحاب او داليدل و بدراهين حد يثي و    ا
فقهي را جمع نموده و با نهايت انصداف و  

در  او  کتب  ديانت سخن گفته است. همه
ای از نفايس و  موضوعات خويش مجموعه

و  تفراي  هستن ؛ به ويژه شرح مشدکا 
ای بددي نهايددت  شددرح نقايدده مجموعدده

 .باشن  ق ر از احاديث احکام مي گران
 يازدهم قرن ددمج قاری علی مال عالمه

 /ب ون اغراق مالعلي قداری هدروی  
عالم مبتکدر، متبحدر، جدامع العلدوم و     

نون از جمله مج دين قدرن يدازدهم   الف
کده تعد ادی از    «54»هجری قمری بدوده 

اند ه و  و فضال در اين مورد سخن ر علما
ايشان طي آن  بسا تحريراتي داشته ان  و

خواند ه   جمله مج دين قرن يازدهمرا از
 ان .
ام عب الحق لکنوی در مق مه کتاب ام
 و الباهر العلم صاحب ) ) التعییم  المجیمد(خود
خود،  اوایفت و همچنان در الظاهر( الفضل

را از جمله مج دين هروی مالعلي قاری 
) مم  یطمال   محسوب نمدوده مدي نگدارد:   

خ صممم  األثمممر يمممی أعیمممان ال مممرن الحمممادی عشمممر 
یتضممممح لممممه أن الشممممیخ شممممهاب الممممدی  الرمیممممی   

  عیی ال اری کانا م  المجددی (.م
کتاب خ ص  األثر يی  )کسي که "يعني: 

را مطالعددده  «٦٤»أعیممان ال ممرن الحمممادی عشممر(
نموده باش ، برايش واض  مي گردد کده  

 علي قاری شيخ شهاب ال ين رملي و مال
 ."هروی از جمله مج دين بودن .

 الشيخ اإلمام علي بن سدلطان محمدد   
ي قداری، وحيد    هروی معروف به مال عل

ديگددری در عدد ه ای از مسددائل  
عملکدرد   نموده مشهور رد و نق 
ديد گاه اصدولي و    آنان ناشدي از 
تنباطي ايشدان بدوده   برداشت اس

است که ب ون تعصدب تدوأم بدا    
و مکانت علمي  حفظ مقام، منزلت

علماء،  بوده و اين اعتراض کدامالً  
سدپری   در چوکات ادب و احترام

 مي ش ه.

 اين اعتراضات را بر اساس بيان
 حق منسدجم بادالئدل و بدراهين   
، قاطع در مسائل ديني مي اشتن 
 و اين عملکرد اوشان صرف بخاطر
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عصر، فري  دهر، مح ث و فقيه مشهور و 
منقول بود؛ چون  معروف، جامع معقول و

رسي ، به مج ديت فائز  ۸111سال  به سرِ
 گشت.
المحقدق العالمده ابدن عابد ين      يقيناً

سوگن  ياد مي کن  کده مالعلدي قداری    
 عصر خود بدود  هروی  مج د اهل زمان و

 ممه ابم  )   ل مد أ سمل المح م  العکما قدال:  
 «٦٥»عابدی  بننه کان مجدد أهَ رمانه(.

نن  که پد ر  آاما اينکه بعضها عقي ه بر
 علي قاری از جمله بادشاهان بود، اين مال

و قول از طرف هيچ کسدي مدورد تأئيد     
 «٦١»قرار نگرفته است. تص يق

علدي   علماء، مدال  بسياری از بزرگان و
قاری را بعنوان يکدي از مجد دين قدرن    

 .دانن  يازدهم مي

علي قاری ازعرفان و تصوف  عالمه مال
نيز بهره ای کامل داشت، و مراحل سلوک 

نقشدبن يه   و تزکيه باطن را در سلسدله 
 طي نموده بود.

شيخ سليمان انفقي مي گوي : مالعلي 
 قدداری در مددذهب حنفددي و در طريقددت

 نقشبن ی بود.
 /هروی قاری علی امام عالمه لیفاتأت  -

علي قداری   مام مالعالمه اب ون اغراق 
هددروی يکددي از مصددادر قددرن يددازدهم 

موصوف تکيده گداه    ،محسوب مي گردد
نبراس و چراغ روشن م ققين و  ،محققين

مشهورترين اعالم و پيشوای بزرگ عصر 
خود بود، بلکه وی فقيه، اصولي، مفسدر،  

علم عقايد ،   قاری، مح ث، متکلم که در
تدوام بدا   رف و نحو نيز ي  طدوال  لغت، ص
 .خارق العاده داشت ذکاوت
بد ون  ای نيسدت کده   هيچ کتابخانه  

تأليفات و آثار گرانبهای آن امام بزرگدوار  
فندون  و هديچ فندي از    باش قي نمان ه با

و مجد د  نمان ه مگر اينکه امام بزرگدوار  
 آن فن تصدانيفي،  درقرن يازدهم هجری 
 تصنيف نکرده باش .

 يسبحان اهلل العزیزالمتعال. 

ه: ما از جملده نواسده   برخي گفته ان  ک
 علي قاری هروی در مکه مکرمه امام مال

ه شن يم که ميگفدت جد  مدا دارای سد    
ليف بوده که برای اوالد خدود  أت( 311)ص 

 وقف کرده و شدر  گذاشدته کده مدانع    
)   .استنساخ و نسخه گرفتن آن نشدون  

أيمممماد بعممممل شممممرا  الحممممزب األع ممممل بننممممه  ممممال: 
  أنمممه َممممع  مممم  حفیمممد المتمممرجل بم ممم  الم رمممم

لجممممدنا ث ثمائمممم  ممممم  الم لفممممات3   أنممممه   ممممال:   إن
أ  فها   شرط بنن ال یمنم  مم  اَتنسماخها3   کتبمه  

 «٦١»کیها متدا ل    منتف  بها 
برخي ها اين تع اد را مبالغه خوان ه و از 

 «٥١»يرفتن آن امتناع نموده ان .ذپ

مطالعدات و   اما يکي از محققان در مرکز
بي ندام بيشدتر از   تحقيقات جمعه الماج  د

 کتاب را تذکر داده است  ۸61

هکذا الشيخ عب اهلل مرداد أبدوالخير در  
) المختصر مم  کتماب نشمر النم ر  الزهمر کتاب خود

در مورد تأليفات عالمه  يمی تمراجل أياضمَ م مه(
 علي قاری هروی چنين مي نگارد:مال امام 

تأليفات امام از ح  و حساب خارج و بده   "
 کل است من جمله: نهايت رسان ن مش

 التفسیر الشریف در چهار مجید. -٨
 شر  الشفاء. -٢
 شر  صحیح مسیل. -،

مرايشان را بسديار رسداله    افزون بر اين
است که در ذات خدود   يهای مفي  و نفيس
 .مي باش مانن  بي ب يل و بي 

بسا تذکره نويسان و نويسن گان از مقام، 
مکانت و شخصيت علمي عالمده مالعلدي   

 «1۸»خويش نامبرده ان . هایتاب قاری، در ک
مقد مات   بعضي ديگر از مولفين نيدز در 

کتب خويش از عالمه مال علي قداری يداد   
 .کرده ان آوری 

 ،مؤلفات امام عالمه علدي قداری هدروی   
، کالمددي، هددي، فقدارای شدديوه تحقيقددي

، لغوی و نحوی بدوده، تدا جائيکده    يثيح 
ندواده   اگاهآن مي گوين : يکدي از  بعضي از
مکده مکرمده    علي قاری در ه مالگان عالم

شني ه ش ه، که گفته است: پ ر بزرگ ما را 
 ص  تاليف بوده، کده همگدي را بدرای   ه س

نمدوده  مشرو  برآن وقف  فرزن ان خويش
 برکسدي  بوده، کده مدآنع استنسداخ آنهدا    

علوم مختلفه از قبيدل   ن . موصوف درنگرد
تفسير، ح يث، فقه، قرائدت، اصدول فقده،    

تصوف، تداريخ، طبقدات،   علم کالم، ميراث 
صرف و نحدو تاليفداتي    تراجم، ادب، لغت،

 .دارد

 /ويژگیهای عالمه امام علی قاری

در کتاب الحزب األعظم آم ه اسدت کده   
علي قداری معلدوم    تاريخ دقيق والدت مال

تدرين مدردم    نيست اما وی از جمله متقي
 دانش و ذکر و مشغول به علم و بوده و دائماً

) لمل یمر بودند .   خويش تا آخرين رمقاذکار 
تمممماریخ  الدتممممه3   بننممممه کممممان ات ممممی النمممما 3 لممممل یممممزل 

خ اوندد   مشممال ال بممالعیل   األ راد إلممی أن مممات(

 «٥٢»رحمتش کن . غريق

 قناعت ايشانو  اتقو زهد و

علي قاری هروی هيچ گونه تعصب  مال
مذهبي ن اشته، و آراء و نظريات فقهداء  
 اعم از حنفي و شافعي و ديگران را اگدر 

 .اص  مي دانسته مي پذيرفته است

مددال علددي قدداری هددروی شخصدديتي 
مت ين، با تقوا، پرهيزگار، زاه  و عفيف 

سدفيان   /بوده، و مانن  إمام ابو حنيفه
ثوری، فضيل بن عياض، إمام أحم  بدن  

و ديگر بزرگان دين با حکدام   /حنبل
تقربي ن اشت و از صاحبان ق رت دوری 

 .مي جست

نعمداني مدي   شيخ محم  عبد الحليم  
گوي : عالمده مدال علدي قداری هدروی      

، و از فروش کتبي که مي شخصيت قانع
نوشت، روزگدارش را در حالدت زهد  و    

معداش   اند ک عفاف بسر مدي بدرد، و با  
قناعت داشت، او فردی بود که با مدردم  

، بسيار عبدادت مدي   تماس بودکمتر در 
داشدت، و بيشدتر    اکرد، و شد ي اً تقدو  

لم سدر و نجدوی   عالقه داشت، که در عا
 .بسر برد

شيخ مرداد ابوالخير  در مورد قناعدت  
چنين  مالعلي قاری هرویو راضي بودن 
از کارکرد دست خود قدوت   مي نويس :

اليموت خود را آماده مي ساخت ايشان 
خط بسيار جميدل و زيبدا، دلکدش، دل    
انگيز، بلکه خطي داشتن  که از عجائدب  

محسوب ميگردي ، ايشدان سداالنه    دنيا
قرآن کريم( را باخط زيبا و  ك مصحف)ي

 و دسدت نويسدي   قشنگ خود تحريدر 
 طريق ه يه تحرير ازمي نمود و نقاشي 

 تفسير کفاف ساالنه اش را قرآن کريم و
تأمين مي نمود، و گفته ش ه اسدت کده   
 ايشان ساالنه دو مصحف) قرآن کريم( را

خطاطي نمودن  و پول ه يه يکي 
شريف  به فقرای بيت اهللرا از آنها

ديگددر آن  حصددهاز  صدد قه و
سددر را بدده زندد گاني خويشددتن 

 .بردن مي
برخي از کسانيکه شرح حال و 
زن گي نامده او را نوشدتن  مدي    
نگارن : که وی هر سال يك قرآن 
کريم را با خط زيبای مي نوشدت  
و از پول ه يه آن مصارف ساالنه 

 خود را تأمين مي کرد.
 گفته ش ه است که عالمه مدال 
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هر سال دو جل  قرآن کدريم   علي قاری
و نگارش  نويس و را با خط زيبا و خوش

و از پول ه يده يکدي آن   نموده تحرير 
مصارف ساالنه خدود را تدأمين و پدول    
ه يه تحرير  ديگر آن را بداالی فقدرای   

 حرم شريف انفاق و خرج مي کرد.
مي  /شيخ محم  عب الحليم نعماني

عالمه مالعلدي قداری هدروی     "گوي : 
انسان قدانع بدوده و از فدروش    هميشه 

کتاب هايش روزگارش را در حالت زه  
 ف، عفاف و پداکي و رضدا بالکفدا   او تقو

 سپری مي نمود. 
وی شخصيتي بوده که با مردم کمتدر  
 درهم مي آميخت و بسيار عاب  و عبادت

بدود و بيشدر    ابدا تقدو   ش ي اًو کنن ه 
نجو بسدر   عالقمن  بود که در عالم سر و

 «،٥».ببرد

خ عب اهلل مرداد أبوالخير چنين مي شي
    کمان ینکمَ مم  عممَ یمده   کمان لمه نگارد: 

خمممن مممم  عجائممم  الممممدنیا ی تممم  يمممی کمممَ عمممماُ 
مصمممحفا   عییمممه طمممرر مممم  ال مممرآن   التفسمممیر   
ی فیمممه يمممی ال ممم ت مممم  العممماُ إلمممی العممما3ُ    یمممَ 
ی تمم  مصممحفی  يممی السممن    یبیعهمما   یتصممد  

بمممما خر  بممممثم   احممممدإلی ي ممممراء البیمممم   یتعممممی 
«٥٦»انتهی. 

 

 درک و فقاهت ايشان

علي قاری فقيه برجسته و مح ثي  مال
متبحددر بددود، او را در رديددف علمدداء و 
صاحب نظران بزرگ در مکتدب احنداف   
آورده ان ، و او مذهب فقهي احناف را بر 
اساس کتاب و سنت توضي  و تشدري   
نمود، و در فقه مذهب احناف را ترجي  

شاری مي کرد، ولي و در آن پاف مي داد،
 /مسئله ارسال ي ين با امام مالك در

هم عقي ه بود از اين جهت بعضي هدا او  

در  علي قاری در مذهب حنفدي و  مال گوي :
 .طريقت نقشبن ی بود

 علی قاری امام مال اورع و تقو
عالمده  يازدهم هجری قمری مج د قرن 

شخصديتي متد ين و    /علدي قداری   مال
عفيف بوده دين ار، متقي وپرهيزگار، زاه  و

و از حکام و سالطين دوری مي جسته زيرا 
 تقرب با حکام را ضرر اخالص مي پن اشت. 

همانند    /همچنان عالمه مالعلي قاری
تع ادی زيادی از امامان دين از اخذ مال از 

ان خود داری کرده و بدا  سالطين و پادشاه
حکام تقربي ن اشت همانند : امدام اعظدم    

، امام سفيان ثدوری،  تعالي عليه رحمه اهللهابوحنيف
فضيل بن عياض، امام احمد  بدن حنبدل و    

 . عليه اجمعينتعالي رضوان اهلل  ديگر بزرگان دين
عالمده  مج د قرن يازدهم هجری قمری 

راتدب از  معلي قاری از اخدذ معداش و    مال
امتناع ورزي ه و هيچ گونه  م و سالطينحکا
ازايشان قبول  وظيفه رسمي را متاع ومال و

دي  و وادي  و مالقات بدا   نمي کرد، بلکه از
 علمای سوء اجتناب مي ورزي . ايشان و
 /هروی قاری مالعلی عالمه وفات

علي قداری هدروی    عالمه، امام شيخ مال
شخصدديت علمددي و  ليددل القدد ر،جعددالم 

و مج د قرن يازدهم هجری فرهنگي کشور 
بعدد  از ارايدده خدد مات شايسددته و قمددری 

 ت قيقي، فراموش ناش ني علمي، تحقيقي،
ي و فقهي به جهدان اسدالم و   بفرهنگي، اد

عالم بشدريت و تقد يم نمدودن  تعد ادی     
زيادی ازشاگردان عالم و دانشورجهان فاني 

قول صحي  درماه شدوال  ه را پ رود گفته ب
در مکده مکرمده   هجری قمدری   ۸1۸4سال 

 .وفات يافت و به رفيق اعلي پيوست
دفن گردي  و مورد توجه  و درجنت المعال

وزيددارت مسددلمانان ازجملدده احندداف    
 قرارگرفت.

برخي مي گوين : وقتي خبر وفدات مدال   
مصر رسدي ، در   یعلي قاری هروی به علما

جامع األزهدر بدر وی نمداز جندازه غيدابي      
کردن ، که خوان ن ، و محفل ياد بودی بر پا 

هزار نفدر گدرد آمد ه     در آن بيش از چهار
 /بودن ، خ اون  إمام مال علي قاری هروی

را بيامرزد، و بهشت را جايش بگردان ، و او 
را همنشين نبيدين، صد يقين و شده اء و    

اسدت عا   tصالحين بسازد، و از خ اوند  
علدوم  فهم و داندش و  مي داريم که ما را از 

عتش بهره من  شفاعلي قاری هروی و ازمال
 .سازد

علي قاری هروی  عالمه، امام شيخ مال
عالم جليل القد ر، شخصديت  علمدي و    
فرهنگي کشدور بعد  از ارايده خد مات     
شايسددته و فرامددوش ناشدد ني علمددي، 
تحقيقي، فرهنگدي، ادبدي و فقهدي بده     
جهان اسالم و تق يم نمودن تع ادی زياد 

دانشور جامعه، جهان  از شاگردان عالم و
پ رو ود گفته و به رفيدق اعلدي    فاني را

پيوست کارنامده هدا و شدهکاری هدای     
موصوف بايست با خط زرين ثبت تداريخ  
پرافتخار کشورگردي ه و هموطندان مدا   

جوانان  بادرک و ه فمن  نسل بخصوص 
بدوم بدا مطالعده     و اين مدرز و چيز فهم 

 راد مردنمودن آثار و کتب گرانبهای اين 
ه عاليمقام و فقي لتاريخ و دانشمن  فاض

 طخد و مج د قرن يازدهم هجری قمری 
مشي آنرا تعقيب نموده، خدود و کشدور   

جانب فدالح و رسدتگاری   ه عزيزمان را ب
سوق داده و مانند  نيکدان و اجد  مدان     
مص ر خ مت به کشور و عدالم بشدريت   

 شون .
نماز جنازه غايبانه بدرای عالمده،   ء ادا

علي قاری هروی، از طرف  شيخ، امام مال
دانشمن ان، کشدور عربدي مصدر    ، علماء

داللت به مقام و منزلت علمدي و ديندي   
 .مرحوم مال علي قاری مي کن 

 !روحشان شاد و ياد شان جاوي ان باد
 مآخذ:

مر ا  المفاتیح شر  مش ا  المصابیح جید  -٦٦
 . ٢٨ص٨

مجمممدد: ار َمممرن  کننمممده کممماری را3 ار َمممرن   -٦٥
 پیدا کننده3 تجدید کننده.

فمممماتیح شممممر  مشمممم ا  المصممممابیح مر مممما  الم -٦٤
 .٢١ص ٨جید

المختصممر ممم  کتمماب نشممر النمم ر  الزهممر يممی  -٦٥
تراجل اياضَ م   م  ال رن العاشمر إلمی ال مرن الرابم  

 .٤١،عشر ص
المختصممر ممم  کتمماب نشممر النمم ر  الزهممر يممی  -٦١

تراجل اياضَ م   م  ال رن العاشمر إلمی ال مرن الرابم  
 .٤١،عشر ص
النمم ر  الزهممر يممی  المختصممر ممم  کتمماب نشممر -٦١

تراجل اياضَ م   م  ال رن العاشمر إلمی ال مرن الرابم  
 .٤١،عشر ص
مر ا  المفاتیح شر  مش ا  المصابیح جید  -٥١

 .،٢ص٨
«. الفصممم ل المهمممم  يمممی حصممم ل المتمممم »  -٥٨

 .٨١١٨)ط( الم ت  اسَ می 
)ط( «. يرالع ن لم  یمدعی إیممان يرعم ن»  -٥٢

 هم.،٨،١-الم تب  المصری 
«. يرائمممد ال  ئمممد عیمممی أحادیمممث الع ائمممد»  -،٥

 .٨١١٨)ط( الم ت  اسَ می 
)ط( «. ال مم ل السممدید يممی خیممف ال عیممد»  -٥٦

 .٨١١٢دار الصحاب  لیتراث 

را در ن اشددتن تعصددب مددذهبي 
به گونه ای که عالمده   ستوده ان 

اين امر نشدانة   شوکاني ميگوي :
منزلت علمي و اجتهدادی او   علو
 .است

 ، مالبسياری از بزرگان و علماء
ز علددي قدداری را بعنددوان يکددي ا
 .مج دين قرن يازدهم مي انن 

عالمه مال علي قاری از عرفان 
تصددوف نيددز بهددره ای کامددل  و

داشت، و مراحل سلوک و تزکيه 
باطن را در سلسدله نقشدبن يه   

شيخ سليمان مي  طي نموده بود،
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ق ووووومق  يآ توووووو     ووووو  خ ووووو     قګوووووور    وووووۍ   بوووووو 

یووو ي يآ دوول     وو  تووۍ  قګووور  ه وووس  س  ووال  

ت وو   کويآت وول  ۍقووۍ  ووميآ دګیوو  وووم تووو   وو  یشوو

سبوووورق ر   قووووۍ   ن ووووۍتووووډ و ي و ووووۍ شووووم م  ي.  

ا نف   ن و   ي: تګوقی   الئل ووی ت ت و  يا  یو 
َر ًحراَم    ًر.الَخم  ًر َ التفم  َمن ت  الًبس  ًر یَم    3 َ الَخم 

 .[٥٥١٦]صحیح البخار :  
شوووم م مووم   شوووو     شوووم م و وووۍ  ترجمیییه:

م ال څزۍ یو ي  .
ُ
  س    ق ی سال ۍ        س

  ن وووو : ملسو هيلع هللا ىلص  شووووم دو تووووۍ ت توووویر  وووو  سپګووووۍ تې  بوووور 

 َ  3 رس َُّ ًمس ك ر  َخم  ُس  ًَ َُّ ًمس ك ر  َحَرا ًَ . 
 [،٢١١]صحیح مسیل: 

ووم یشوۍ ووو قشی توو  شوم م       ووم  ه:ترجم

 .یشۍ وو قشى مم     

   مووووو تص صوووووم م   ووووومي  ووووو  شوووووم م توووووو زي   

 قګوووووور  توووووۍ   بوووووو ه ووووووس  س  وووووال  قوووووۍ  وووووميا توووووۍ 

تعمنووووووکآ   یشووووووودال توکوووووووو م ووووووویآ   یشووووووودال توکوووووووو 

زنالقوقووووووووۍ      یشوووووووودال توکوووووووووو   ر ووووووووو  څوووووووووۍ و   

  کې    توال؟
یشوودال تووو   څوووۍ تووۍ  نوول کېووو ي؟ تووۍ   سووواال  -۱

ر ن وووووووی  نوووووول   
وووووو  

 
تم وووووو   وووووو  یشوووووودال توکووووووو تووووووۍ ُ  

 ووم     کېوو ي. سووو تووۍ دملیوو     ق وووي تم وو  
 
 وو  س

م   رتوووۍ  نووول شووووي  ي.  توووۍ ه ووو و توووال قوووور  ُ تووو  

 رتووووۍ  نوووول کېوووو ي.    وېووووم  بووووو   شووووم م  ع  ووووو

    شم م څۍ  ي؟ 

) ال خممر( َمما أَمكر    تم       سومچ ا    رو :
َنمفَها تالطْل ال ع َ. م  عصیر ال ع َن   َ   َغیره أل 

ین   (.٢٥٥/ ٨)المعجل الَ 

قووور  شووم م و ووۍ    قګووور    بووۍ     ترجمییه:

 تو    ي    یشۍ ر    ا   ۍ    ت ل در  ي.

   3 ُ مممَكَر مممم  َعصمممیر  الع نَممم   أ  عممما  َ مممًر: مممما أ الَخم 
رً  َر  3   مممممد یًمممممَتَف  الًعمممممم ًُ أَصمممممح3ُّ ألَنفهممممما  3َمممممالَخم 

  3 مممماَن  ًحراَممممم   3  ممممماَ  نَمممم   ممممًر ع  ممممما بالمدینمممم   َخم 
َر. َر  التفم    (.١٥،ال ام   المحین:  ) َشَرابًمًهل إال الًبس 

 ووۍ   قګووور    بووۍ  ي  وو  شووم م و ترجمییه:

 وووووۍ » توووووال    توووووال « ت ووووول توووووډ و ي » یشوووووۍ ر   ووووو 

      تووووووال  « ...  قګووووووور     قووووووور  توکووووووو یووووووو ي ي 

صووووح    قا   ووووۍ شووووم م    وووووال رووووس    وووو  سبوووورق 

 سووو  موووم   شوووو   ووو  توووۍ   تروووۍ  ووو     قګوووور  

ک وووۍ      وووۍشوووم م وووو د قوووۍ  .   و وووو  شوووم م 

 سم ال تمتۍ دل څۍ قۍ   .    

مچ اال ښوووودال  ووو    شووووم دو  تووووۍ   ق   ق سوووو قوووۍ 

ز وووو     و قوووالقو سووو وقلي  وووس مووو ق قووو  وېووومي 

 يا تو ش ېم رس     مق و و و   قو توۍ ت وۍ توۍ 

سوووووووو ر ر قو  ووووووووو  و م شووووووووو آ دګوووووووووۍ دمسووووووووۍ روووووووووس 

  ال    قوووووو ي  رنووووووالدوقو تووووووۍ  ال قووووووډتالقو تووووووۍ  ووووووو 

 قور ووووووو  تووووووال رووووووس   سوووووو م تووووووۍ مال وووووو   وووووو  تووووووۍ 

 ووو   سوووو و    څ وووګو     بوووو چ  ووو    قوووو  و م 

آ توۍ و و    رق وړ   ووی چوال   بوۍسوو   روس  و و 

دګۍ دمسوۍ روس  . س رم ۍ    رس   ق   رس ی کړ

  یګړ  تۍ تو  سوو  توال د و  سوو   و   سوګۍ توۍ 

  یوو  تووال  سپوول و ووو      ال  تمځوو   وو  تووال دووۍ 

توووووووق دګووووووۍ دمسووووووۍ رووووووس د ووووووال    .    کېوووووو ي     ۍدوووووو

 ووو   يیشووودال توکوووو   ښوووال الر سوووو   توووۍ  ويووو     

 رم تووووم د وووو  رووووس سو ووووۍ ه وووووس تم سېوووو ي        

و    وووال و وو  و وو    ت وواله  سووو  تووۍ  ر  ر  وو . 

  څړکوقوووووووو قوووووووال يآ سووووووو،ر  قۍآ کرووووووو ي    وووووووومق 

 نم قوووووۍ  ووووو  توووووور   قوووووۍ قوووووال  ق مال ووووو  توووووۍ  وووووس 

  ر   وو     وو   کېوو ي.  ووۍ دوو ق  مقووۍ کووو     
یشووودال توکوووو     ر ووووي توووۍ قال وووۍ یوووو ي شووووي 

  و و  خعال    وی کو وۍ   ت وۍ قت جوۍ   يآ

کوووووړ آ دګیووووو  سبووووورق ال قوووووورق ووووووی توووووو ق ر قوووووۍ  ق   

  شو   ق.
 قووۍ    رووۍ       پووالرق  ق  وو    یشوودال توکووو 

تووۍ سوو ۍ  تاووال    ت  وو  زنووالقوقو تووۍ ز ووو  سګووک 

  ویوووووووۍ کوووووووړيا تمڅوووووووو سپووووووول  القوقوووووووۍ    وتوووووووۍ ت

ۍ  سوووالت . توووۍ       روووۍ  ووو      و قوووال   رڅزووو

  یوووووووووو  د ووووووووووالقې ي:   یشوووووووووودال توکووووووووووو تې ق قووووووووووۍ توووووووووووال 

   وووووووال    وووووول شوووووو ۍ  وووووو  وووووووی دوووووومل   وووووو  

 ووی شوم م قور  ش القو   ۍ  قګور  تمتۍ 

تووووووووووووۍ  ۷۶یووووووووووووو ي ي.   سووووووووووووور    ر وووووووووووول: 

 مو  ۍ دۍ    ۍ ق    ر توال. 

  وووو  « م توووو    ُ »  وووو تووووۍ موووو تص  وووو  ر ق

 « مُسوو» څزووۍ یووو  شووو .  « مُسوو»  ووۍ

تووو زي  توو ۍ تووۍ قووۍ  نوول کېوو يآ دګیوو    

ت وووول توووووډ ول توووووۍ  نووووول کېووووو ي.   تم ووووو  

ممممك ر( يًممممَ ن مممممم     وووو  سوووومچ ا    روووو : ََ (
مممَراب َمممكرا   مممكرانا غَممماَب  الشف َمممكرا َ 
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ه... السكر ع یه   اخت طه    غیب ب  ال ع َ إدرَا
مممَراب ال ًمسمممكر. مممین جممممال )مممم  الشف (.٦،١صمممم  ٨معجمممل الَ 

 

  ت وووووووووووول  ووووووووووووۍ  رځووووووووووووۍ تګګووووووووووووو    « ُسوووووووووووو م» معاووووووووووووال

 تډ وې  و تۍ  نل کې ي. 

الًسمممممكر: غفیممممم  تعمممممر   تس وووووۍ یمیوووووالی    رووووو :
بالیبم  السمر ر عیم  الع مم3َ بمباشمر  مما ی جبهما ممم  

 (.٨٢١التعریفات لیجرجانْل صم:  ) األََ  الشرب.
ُسو م توو و   ق ګو      و  توم ت ول  ترجمه:

 قګووووو  څزوووووۍ ر   وووور  تووووۍ کېووووو ي     سو ووووحال   

و ۍ څۍ سو  وو    څ وګو توۍ  یوۍ  و  ال ول روس 

 یو ي ي.

   یشوۍ  تورتۍ مو  و مالصل         شوم دو 

ت ل تډ و    ي. تۍ دمل     وی  قۍ  ال ق   

 ت ل   تډ ول تۍ  عا   الر   شو   قا   س:

 ٨١ :  چڄ  ڄ   ڄچ 

   مګ  س ووښووال ر قګوۍ. ښویالرق سبورق  :هترجم

   ړناوووال توووۍ  سووو   ووو   یتوووال   تووو ال قوووۍ  ق  ووو  

 کويآ دګی  ت ل رس  الر  تمي  ي.

ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 ٢الحج:  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ناوو  تووۍ    وووال ۍ   شووسګووک دووۍ  ووس وو  ترجمییه:

ۍ دووووۍ قووووۍ  يآ سووووو   هللا شوووومووووال   وووو   وووو   ووووس وو 

 ت  م وېم سز    . 

سوووز ۍ توووۍ  تووو  م      وووۍ دووومل  کووومنی  ن ووو :  

ۍ.    ووی شو وس وو   یۍ  یتالقال     وال توال   ۍ

  ضووووووود سبووووووورق  ق  ووووووو   ق ووووووووال     رس وووووووالر  توووووووۍ 

 سو   وو   یتوال   توو ال قوۍ کووويآ دګوک ت وول رووس 

  الر تمي  ي. 

 وو    تووم  قووۍ  سوو  ال  توووق    ق وکووۍ کېوو    

توووال  وو  تووۍ دوومل   وو     ووۍ قووۍ  قګووور ذکووم شوووي 

 ي    قوووۍ ی وووتې   توووۍ  قګوووور  ه ووووس  س  وووال  

ي.   نووی     وو  کووۍ    ووۍ  قګووور  ووم    يآ د ووال  ووم 

ووووی    ووومق سبووورق  وووالد وي  ووو  شوووم م  وووۍ  قګوووور  

یوووووووووو ي يآ   قوووووووووور  ق ووووووووو     توووووووووۍ  قګوووووووووور  ه ووووووووووس 

ت   ص قۍ  الد ويآ    شوم م    قګوور  تمتوۍ 

 ووووۍ دوووول توووووال قووووۍ یووووو ي يا   ووووۍ    ووووۍ   م ووووم 

 رووووډق     وووو  تووووۍ  قووووو توووووري قووووۍ  ي  ووووالر   شوووووي. 

کېوو يآ و ووۍ تووۍ ه وو و  وو  کووو  توووال تووۍ شووم م  نوول 

توۍ تم و   و  س وم  نول کېو ي    کوو  توو   و  ت وول 

    ۍ  رځۍ   ي و ۍ شم م  ي.

   وووو  توووووق     :   ووووۍ     سبووووري   تووووال  ی      ي

  خ هوووووووال   ووووووو  کو ووووووو قیووووووور  قګوووووووري شوووووووم دو تووووووۍ   ق 

کم  ووووو  سوووو س    آ و ووووۍ رووووس   مم وووو  تووووۍ   ق قووووۍ 

  آ دګیوو    ووووم یشوودال تووووال مم وو   ت وووالق  سبووورق  قآ 

       روووس  سووو س  توووۍ  وووس  وووال ق وووو   کوووو  چوووال  ووو 

 وووو  لتووووال   شووووم دو تووووۍ شووووال  مووووم    يآ کووووۍ   قووووور  

مم  ووووو توکووووو تووووۍ شووووال  مووووم    ي؟   ن ووووۍ سبوووورق    

م ووووی   سووووت و  س سفوووو   وووو    قیوووور  قګوووووري شووووم دو 

یشوودال توکووو تووۍ  رامووو  قال ع و ووۍ سبوورق  ق. کووۍ   

تووووووۍ «  ونووووووو تال ووووووالقو » ت و قيووووووو دوووووو ر رو  ج  وووووو ترو 

یشووودال توکوووو شووو و   ر وووو   آ   سووو   ووو   قوووۍ و   

ووو د توووق دووۍ وووی تووۍ     وو   سوو س  قووۍ     کووړ ا 

 رځوووووۍ   ي    توووووم   وووووۍ  ووووۍ      تووووول  پوووووالرق  یتوووووال  

  مګ رس وی  ۍ وېم  د  مال   سمق   ال ې کوي. 

 نشیی توکو حکم:  د

ی ووووال توووو   د کووو  موووم       وووالر   روووس  ونوووۍ تروووالق 

 ق.   یشووووووودال توکوووووووو  رووووووو  توووووووۍ دووووووومل  کووووووومنی  ووووووو  توووووووۍ 

    قو   تووۍ څګووور   ممګووو  وو  تمسوومق شووو توو رن   

      تمت،  رس تۍ ر تګوقی  و     :

    هللا تعال    ن  : قتۍ  ی  سور  -۱

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 ڍ ڌ  ڇ  ڍ   ڇ     ڇڇ چ  چ 

 ٤٥النحَ:  چڌ

  سم وال     قګووور     ېوو  و ووۍ څووۍ  ترجمییه:

 رتوووووووووۍ ت ووووووووو   کوووووووووو   وووووووووو  تالسوووووووووو یشووووووووودال تووووووووووو      

آ  ووووس شوووو ۍ تووووۍ  و  ښالمتوووو ۍ ر زي  رڅزووووۍ یوووو

   ووووووال دوووووو   پوووووالرق    ووووول     ووووو       وووووالر  ووووو   

 ت ل  الر ي.

 و  یشودال ۍ تۍ  قۍ لت   و  تووق    سبورق ر قګو 

. سوو قوور  ي توو     ښووس ر زل فو  دګول شووي 

څوووۍ قووووۍ  ي  نووول شووووويا   وووۍ    و ووووۍ  د وووو  ر  

م ووی   ر     وو   سووس    یشوودال توکووو تووۍ   ق ال 

توووۍ  ن ووو  قوووۍ    صوووال ر کوووړ آ توووو زي روووس    ووومق  ر 

 وووووو    ن ووووووۍ سبوووووورق      وووووو     ښووووووۍ ر زي قووووووۍ  ق.

م»یشووووودال تووووووو   
 
ووووو     قګووووووور  تمتوووووۍ  ووووووۍ قووووووور  « س 

م ووال ي 
ُ
شو القو ووی یوو ي يا   ووۍ    وۍ  و  روس س

 تال ي کړي  ي. 

ی  سوووورتوقو  ووو      توووس   شوووو  ووو  توووۍ  ووو  -۲

 ا ی وس تۍ  س      وق  قۍ توال کې   

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ 

 ،٦اء: النس چھ  ھ  ھ  ھ  ے

توووۍ   توووو    ت وووال     وووو     وووس وو  ترجمیییه:

تم څو تۍ و ۍ څۍ توق   مال    ی  وق   ۍ کو

 تو     تالسو رس   تالس . 

 قووۍ لتوو    یشوودال توکووو    ی ووۍ د ووال  کووړ   ق 

 ووو     یتوووال  ت ووول توووډ و يآ توووۍ قت جوووۍ  ووو  روووس 

توووووۍ سپګوووووو سبوووووور  قوووووۍ تووووووووې ي.  تووووو ال رووووووس      

 و و  تۍ ی و    قۍ  ق تال ق کړ .

رقګوووووووووۍ   شوووووووووم دو توووووووووۍ   ق   توښوووووووووترو تووووووووووۍ     -۳

 : نل شوي  یو م   

ى  ى    ېۉ  ې  ې   ېچ 

ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  

 ٢٨١الب ر :  چۆئۇئ

      شووووم دو    د وووالر تووووۍ ویګووووۍ  ترجمییییه:

توښووترۍ  رڅزووۍ کوووي.  رتووۍ    تووۍ: تووۍ      وو  

آ سوووو شوو ۍ ونووۍ ترووالق      سګ ووو  پوووالرق څووۍ ت ووال 

 . تم ت ال وېمق  ونۍ  ق رسترالق 

   ووۍ  نوول شوووي  وو  تووۍ     وو  وووی  ونووۍ ترووالق 

شوو ۍ    وووی ت ووال  ووميآ سووو ترووالق رووس تووم ت ووو وېوومق 

 ونۍ  ق. تۍ    و   رس توو   یوزق تمې وو  و توۍ 

 تمق    رکړ. 

 :توووووووووویري ر  ت وقووووووووووو   سووووووووووور    تتووووووووووال  لتوووووووووو ت 

...   سوووووووووووووووووووووووووووور  ہ  ہ    ہ  ھہ

توووووووووۍ ...« ائىائ   »    ووووووووم  تووووووووم لت وقووووووووو 

      لت وقووووو قووول    ووو   ر سوووو ۍ ښوووو      .  ووو

  سووور  « خی  ووال   ووی ک یوور»  صوو و  تووۍ تووۍ ک ووو 

تووۍ  54ر سوو ۍ دووۍ  سووور    تتووال :    وو  

مو  ۍ ر توال       تو    ووال مال و     

توو     یتال  تۍ سپګوۍ  نروال قوۍ توووې ي. 

شوووووو ېم تګ ووووووال  کووووووم   خم ووووووالر :  ووووووۍ دوووووومل  

و زي  وووووووۍ کمن ووووووۍ ښووووووویالري  ووووووو  شووووووم م تووووووو

 قګوووووووووور  یوووووووووو ي ي    توووووووووۍ    ووووووووول  ووووووووو     

 ؛   قووووووووووووو ي کووووووووووووووي  ووووووووووووو    توسوووووووووووووک
  ګګمي  ن  :

ف:  چۈ     ٴۇ  ۋ    ۋچ    ٤،یَ 

 ووال سوووم   وو     وو  شووم م  ترجمییه:

 ی تې  . 
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  تتووووال  تووووم لتووووو   ر سوووو ۍ ښووووویالري ا   ووووۍ توووووۍ 

سور    تتال     تو زي    القځۍ تۍ  سو   و  

. قور رس   و و تۍ تال ق شو   ق  شم دو  ر  

  ق   تروووووالق تووووووري قوووووۍ  ي  وووووالر          وووووۍ روووووس 

 ن      تۍ شم دو   د الر     ونۍ ترالق  ق. قو 

م شم دو    ووی  تروالق   م وی کو وو  ر سو ۍآ ت

تووووووووو زي    القځووووووووۍ  س وقووووووووو تووووووووۍ  روووووووو  قووووووووۍ توووووووووال 

  القګړ  کې ال .

  شووم دو توووۍ ویګوووۍ   څووو ر زقیوووز  تړ   قوووو  -۴

 :دمل  کمنی    وال  ن   ر س ۍ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  چ 

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  

 ١٨ - ١١المائد :  چڄ  ڄ   ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ

    ر روالقو   صو   سبورق    ق  و   ترجمه:

شووم مآ د ووالرآ د ووال       خووال  ق وووالآ  ووم  ري 

 ئ  آ قو  وال   رڅزوۍ  سوالت كالر       شي ال 

تمڅووو دمنوووال   تووو . شوووي ال  سووو قوووو  ي  وو  توووۍ 

شوووووووم دو    د وووووووالر سوووووووومق س السوووووووو تووووووووۍ  ووووووور   وووووووو  

  و         ک رۍ   چوي     هللا   توال   ښ اال

 القځۍ څزۍ  و   ر و   کړيآ قوو لتوال د وال روس 

 وی قۍ تمي   .

 د نشیی توکو زيانونه:  

   وووووووۍ هللا تعوووووووال   شوووووووم م   قوووووووور  شووووووو القو توووووووم 

څرووووو    شووووو  ال  ت ووووول دګ ووووو    .   شوووووم دو   

    و  شوم م   هللا    تګ  رس    ښو  مم  

تووووووووووووال   و     القځووووووووووووۍ تووووووووووووۍ    قوووووووووووو ي سرووووووووووووډ      

ووووو د سیوووور قووووۍ رسووووې يآ دګیوووو  قووووور ال وووووی  ووووۍ  ووووال  

سوووووومق   ت وووووواله  کروووووو ي تووووووۍ  ر ېوووووول  هوووووو . تووووووم  و ووووووو 

س مقووووال  رووووس و ووووۍ  ي  وووو    توووول  پووووالرق    یتووووال  

ت وووول  ووووۍ  رځووووۍ   ي. کووووو   تووووګ ال   وووو  تووووۍ    

 ووووو     توووووم ن  دوووووۍ خ وووووم  ي  ووووو    یشووووودال توکوووووو تو 

 وو  ترووالق قووۍ  ووميآ و ووۍ  ي تووو زي   دوومل  کوومنی  

 :تو  ی    تۍ خ م  کړي      ر 

 ٢المائد :  چېئېئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ

توم تروالق    مګوی توو   دول سومق  مسو ۍ  ترجمه:

  ۍ کو . 

وووم دووال  متالسووۍ  یتووال   ي خ ووم  کووړي  وو    

یشووووودال توکوووووو تو  ووووو     توووووم ن  توووووم مګوووووی    تروووووالق 

کوۍ  وو دوال ر قوۍ کېو ي توو  ق؟  مس ۍ  ق کۍ قۍ 

 وووول   سپوووول و ووووو   و ووووۍ  و قووووالقو تووووۍ  تووووور  

وېووم  قووور    سووالقو    تووم تګوقووو القوو يآ تووۍ ر   وو 

ک وړ   ووالتوقو  وو  شوور      رځو  سوو ال کوووي. لتووال 

رسوووو  تووووال رووووس  توووو  یتووووال   ق ووووال تووووو مال ووو  تووووۍ

 ز  رۍ  رتۍ دم دم  آ ترالق  ق کۍ قۍ  ق؟

 :د نشیی توکو د مخنیوی غوره الره

  تجمبووۍآ ت وول    ق وول  ووو      ووالد وي  یتووالی

 تاوووال ر زقووووۍ     وووۍ هللا څزوووۍ  يوووومق    سووو ۍ  ووو 

یشووودال توکوووو    ووووم و   ختوووال  توووۍ   ر ووووي  وووس 

تم  و و قورق الرق  قا تۍ      ق تووق دېګګوۍ    

یشوودال توکووو      ق  وو   ګووۍ تووم  خووم        ووو اال 

 ر  قیور  سوس   قوړل ووی  کوړآ قوو توۍ  زنالقوقو 

نیال   شم دو   ريووي دوالقو   (  س   م ۱۱۱۱ )

(  ال ووۍ ۱۴)  قووۍ دووالقو  څووو ر   .ت ووون  کووړ

  قال ووووووووووال ۍ تووووووووووۍ  یووووووووووۍ دیرتووووووووووۍ        کووووووووووړآ سووووووووووو 

  سپګ ر    ښ رۍ ال ل   .
  شووم دوآ تووۍ  ووالقګړي و   د ووال     سوواال ت ووم یشوودال 

توکووو  ووۍ وېووم زنووالقوقو  ووۍ ی  وو  تووو سوو ر زنووال         وو  

   یتووال  ت وول  ووۍ  رځووۍ   ي. ت وول و ووۍ سوو ر یع وو  

      تۍ  یۍ رس  یتال  تم قوور  م و قوالتو قوورق دګول 

شوو            قووۍ یع وو  قووۍ  والر   دوومل  کوومنی سوو ر 

 یم  دګ  ا تۍ      ق   ر :

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  چ 

 ٢٢األنفال:  چھ

 ځیوو  تووم   وس شوو ۍ   هللا تووۍ م وی  وو    ترجمییه:

  ګودوووالتو (  ووو  وېوووم  و  وووې تم ېووو  ق و ) و وووو   قووو و

 د آ و ۍ  ال ۍ ترګ ال   ي    ت ل قۍ  الر ي.
توۍ  توو      تو      ق وال  و  ښوویالرق   رزښو   ت ول 

 و  وو   ووو   اووال      رزښوو        . تووۍ  ق ووال  وو  رووس

توووووۍ  تووووو   ووووو  روووووس ووووووی  و  ووووو         وووووو      هللا   

ک ووالم    تې  بوور سبوورق   ت وول تووۍ  مسوو ۍ ز ق کېوو ي 

ال    .    شوووومیع     ت وووول   ووووال     وووووال      ووووۍ ر ووووو

وګ وووووووۍ کېووووووو ي  ووووووو  ووووووووی ر وووووووال  ي ووووووووی   ووووووو   سووووووو ر  . 

. کۍ س ر    ي ر ال قۍ  ي وی      قۍ کېو ي س ر  

   کووۍ ر وووال  ي سوو ر   قوووۍ  ي ووووی   وو   قوووۍ کېووو ي.   

ق وووووومق ت وووووول    توووووور         یګ  وووووو    ووووووۍسووووووس   

 وو  څوووو  ت وول قوووۍ  وومي    سوووس    . پووالرق شوووم   

ق مق  یګک قۍ   .    څو  ت ل  ومي    سوی   ۍ

  . قووو  وو    ت وول قووۍ جووم    ووو      رووس قووۍ  ووالر ي

 ووۍ  رځووۍ     دووۍ رووس څمقګووۍ  ي؟   ووالر   یووم   يآ

 ووووووۍ  قووووووۍ سوووووو ر سوووووو  ر     سوووووواال یشوووووودال تووووووو    یتووووووال 

کوي    و وۍ تو  و ي  شومي  وو   توۍ  س دمخ   یع  ۍ

تووو     وووال   وومف  ت ووالرسور  دوو  وي  وو   ووو اال تووۍ رووس 

 (  ال   س    قۍ  ۱۱۳۳) م و   تۍ

دووالقو    وووق کو ووو تووۍ    شووو. تووۍ  قووۍ 

  ر  وووووووووووووووس م و ووووووووووووووو  سووووووووووووووول  الی  ووووووووووووووووی 

 ووووووو  رسوووووووریز   ووووووالر   آ   و ووووووۍ  سوووووو  

 سووووالئل رووووس وووووی   ووووالر  ا   ووووۍ ر وتوووووآ 

  توووووووووووووووووۍ  نرووووووووووووووووووال ي    سووووووووووووووووو،ر الآ قوقوووووووووووووووووډ

   م قووووووۍآ  قووووووۍ  ووووووو    شووووووم دو فوووووو  

 پوووووووووالرق.       شوووووووووم دو فووووووووو   ک پوووووووووالت 

ک پووالت   ووس شووووي   ووالر  تووم شوووپ  ۍ 

  ګ وقووووۍ و  وووووم  زنوووووالن توووووال  ي. سوووووو توووووۍ 

توووووال   وووووس  قوووووۍ  وووووو   یوووووم   ن قال ال وووووۍ 
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شووووو .   ووووال دوووومل  کوووومنی  وووو   ووووۍ هللا څزووووۍ تووووۍ 

 يووووومق  یتوووووال  ر زيآ توووووۍ  ووووو  شووووو ېم لت وقوووووو روووووس 

 وووووووۍ  رځوووووووۍ توووووووو  ق. توووووووۍ   قوووووووۍ  وووووووو ریزق قوووووووالر   

 یتووالی   ووو اال  ووس   ختووال  تووۍ  ووۍ  رځووۍ     ووو 

 ووووس و وووو        ووووال دووووالقو      شوووومي دووووالقو  تووووم 

) التفسمممیر الم ضممم عْل لسممم ر   ووور  توووو څمترووو  تووووویر   .

ال ممرآن ال ممریل لعممدد ممم  المتخصصممی  يممْل التفسممیر تحمم  اشممرا  د. 

 (۰۲۱/ ۲مصطفی مسیل

   سووووومق  ووووو     قوووووۍ دوووووالقو    وووووالط ی    وووووۍ

  ت ووم تووال و ووۍ تووۍ قوو    سګووک     وو  ز ووو  

 کثوورق دمسووۍ رووس تووۍ  ووو ق ک ووۍ  ووو ي ز ق کووړي 

 ووومي توووال  ووو  توووم  ووو ق  وسووو ال سګوووک  ي  ووو    توووو 

توووووووووال   فوووووووومر  ر  دالتوووووووو   ر  کووووووووړي.      تووووووووم 

ت     دمل  کمنی   والط ی  قال وسو ال سګوک 

آ خ ووو      آ رسووورۍ ووووی  رسووومق  ګګووومي قوووۍ   

تووو زي تووم ق وووي  ربوور  تووس   شوووآ س  السوووۍ 

تووووۍ الر     کوڅووووو  ووووس شووووم م وووووی سګ ووووو و ووووۍ 

   تم سم رس څ وګو توۍ و س ر سچپۍ کړ      

ممممما  َْل    رووووو : چ  ووووو کووووړي   .  یوووو  ََ ن ممممً   ًَ
مر 3  ر یًل الَخم  ُ  ي ْل َمن ز ل  َأب ْل طَی َحَ 3 يَمنَمَزَل َتح  الَ   

ممممًرج  يَممممَنَمَر ًمنَ  ی مممما يَمنَمممماَد 3 يَمَ مممماَل َأبً طَی َحممممَ : اخ  اد 
ممً  يَمً ی مممً : َهممَتا يَممان ً ر  َما الصفمم  ًت3  َمماَل: َيَخَرج 

َر َ د  ًحراَم    »َهَتا ًمَناد  یًمَناد  :  3 « َأاَل إ نف الَخم 
َهممما3  َممماَل: َيَجمممَرت  ي مممْل  ر  م  يَمَ ممماَل ل مممْل: اا َهممم   يََنه 
َمن ممممت   ممممًرًهل  یَم   انَممم   َخم  ینَمممم  3  َمممماَل: َ ََ مممَك   الَمد   َ

 ً  :  ُ یَخ3 يَمَ اَل بَمع مًل الَ م   مَْل ي مْل الَفض  ُس َ ه  ََ  َمم   ت م
 بًًط ن ه ل 3  َاَل: يَنَنم َزَل الیفًه: 

 الصفمال َحات   م یًم اعَ  لَی َس َعیَم  الفمت یَ  آَمنًم ا  َ  }

ز    قۍ  يا دمل  کمنی    وال     سالئروال    

 تګ ال   ګ  ز    قۍ تڼالآ دګی    و و  توۍ 

توتووووۍ    ووووال   رو  وووو  رووووس شوووو الريا   دېګ وووو  تووووۍ

   ؛دووووووالر     یتوووووو  تووووووۍ لحووووووالظ    و ووووووو 

ھ                ھ    ہ       ہ         ہچ دو  څزۍ   .

 ٥٤ال صِ:  چےھ  ھ    ے
 ووس شوو ۍ دووالر      و ووو    دووو   ترجمییه:

 څزۍ   . سو تم سپل دو  رس تېم   کړ.

 وووووو    تووووووۍ خ وووووومي لحووووووالظ سپوووووول    تووووووګ ال   

توم فو    مال والقو  ستوړ    . هللا    ت وو ګو  

ال    قوووۍ   ووو  سوووالئ  ووووی   و وووو توووۍ و ووو   ووو  تعووو

 ش الر  آ   ر :

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ        ۅ  چ 

ې   ې   ۅۉ ې ې

ى  ى  ائ  ەئ  ەئ  وئ   

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ىئ  ىئ  ىئ    ېئېئ        ېئ

 ٢٥ - ،٢غاير:  چی  ی  ی

 و وووو   ووو    سپګوووو    ل توووو     ترجمیییه:

ووووال ر ښووووالقۍ  الئګووووو سوووومق
 
خمتووووو آ وال ووووال      ت  ر

 ېوو  آ قووو       نوول: وېووم  ر ا وو  دوالر   تووۍ   

یووووال  تم   . قووووو  وووو   ګووووۍ     تووووۍ ز ووووال    وووووري 

مووق ر ق وو   روووس  نوول:   و ووۍ سګ وووو ز  وو    یوووئ 

 وووووو     ق سوووووومق رووووووس  ت ووووووال  ر        ښوووووو   رووووووس 

  قوووو ل تميوووو   . سووووو    ووووالخم قو چوووول   دمبووووال ل 

 . تمتۍ تۍ دل څۍ    قۍ   

  سبووري  روووډول     ووو  دووول څووو  ز وووو  قوووی قوووۍ 

یشوودال توکووو تووۍ   ر وووي  وو     قووۍ  سوووريآ قووۍ  

ووووی   قوووور  زنوووالق رو ت  وووو توووۍ   ر ووووي  ووو . توووۍ 

 ووووالر  ق  وووو   و سپګوووووۍ ال  تووووۍ  وووووالر شووووو. یشووووودال 

 و روووووۍ   ت ووووواله  کرووووو ي توووووۍ  ر  ېووووول  هووووو . توووووو   

   ووووووو اال تووووووووۍ ط  ووووووۍ دالتوووووو  سپوووووول   کشووووووم قو    

 و قالقو تۍ توووال ي  و  زنوالن زنوالر  بال ووال توم څوو 

    ووووووووال  رووووووووس زنووووووووال   رتووووووووۍ څمتروووووووو ق کووووووووړي     

 رڅزوووووۍ  سوووووالت .       پوووووالرق ښوووووۍ  قېل روووووۍ    

ت وووووووووووورق الرق سوووووووووووی   ز ق  ووووووووووووۍ  سسصوووووووووووۍ  تاووووووووووووال 

 تووال     .  ع و  

  شوووووم م موووووم   تووووووس  کوووووو قیی      رووووو : سبووووور  تووووو

: ال  شووووۍ    شووووم م چپووووۍ شووووو . قووووو  ق ر  تووووۍ   نوووول

کووووړق.      روووو : قووووو شووووم م    وووو تا  تووووۍ کوڅووووو  ووووس 

  وو ق  )ېوو  .   سګ ووو شووم م و ووۍ  سوو     ووالت    

  وووو ق( شووووونو سم ووووال     . د ووووال   رووووو سګ ووووو تووووۍ    

 وو    اووال سګووک تووۍ    وووال مووال   قتوښوترۍ ت وو   شووو 

 س      شو     شم م رس تۍ س  و  وس   آ ) قوو 

م  ووووووس هللا   و وووووو  م ووووووی دووووووۍ څوووووۍ  ي؟( تووووووۍ یووووووو 

تعال      لت  قوالز  کوړ   و    رو : توم و وو سګ وو  و  

   آ ت ووال  رووس ر        ق ووک  ت ووال  رووس تمسوومق کووړي 

و وۍ څووۍ تووۍ  یووۍ څوۍ ترووالق یشوو ۍ  وو      سووو    

  ي. 

یوووو  وووووی  ووووال  ښووووۍ توووووق  ز ووووو    وووو   ي تووووۍ     

 کوووووړي  ووووو  و وووووۍ سګوووووک   یشووووودال توکوووووو   ر وووووو  قوووووۍ
تووووم  قوووو  ي  وووو  توووۍ سبووووري رسوووت و  وووو    یشووودال توکووووو 

فوووو   قېوووو ي    تووووۍ م   وووو   وووو      تووووم وووووم چووووال   

 یشوودال توکووو   تو  وو   ووو   ستووړي       خ القووالقو تووۍ
ت اله     ق ۍ  قډق  ميآ دګیو     خ القوالقو توۍ ویګوۍ 

رووووووووووس خمتوووووووووووی  تګووووووووووسرق قووووووووووورق کووووووووووړ   ق.     سوووووووووواال 

س السوو  تووۍ  بووۍ    تووۍ قاووال   ووال   وو  رووس   یوو . کووۍ 

   رووس یتووی   قوو   تميوو  يآ قووو ر ر سووو رووس   یوو  

   ےچ ت وووول رووووس  ووووۍ  رځووووۍ   يا دوووومل  کوووومنی  ن وووو :

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      

ۋ  ۅ     ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 ٦ال صِ:  چۅ  ۉ

خمتو   س ش ۍ تۍ  ځ ۍ     ور   کوړق  ترجمه:

و وو  و وو  کووړ آ توووق و ووۍ  رووس      ځیوو    سووې  قی  

        وووو    روووس:   و ووو  ز  ووو  ک ووول ر  کوووو   رووس

    قوو ل تمې ووو   رووس
 
  سووم م  ووالر قو    ا    ت  رووال

 و   څزۍ   .

  مال وووووووووووالقو تګوووووووووووسرق و    ووووووووووووال  ي  ووووووووووو    سپګوووووووووووو 

  ووال   رو   ک وول ري سووالتګو  پووالرق    وووال کوووي  وو  

  ر  تورتۍ قوۍ تووال. سوو ښو   روس  ۍ و قال  ت   الر  

  قووووووو ل تميووووووو  ي.  ګوووووووۍ      تمڅرووووووو    و وووووووو    

قال وۍ    ووی تورتوۍ کووي. سوق و وم    م ودو تۍ 

      وووو  رښووووتياال ز  وووو  و  ووووۍ  ي تووووۍ م   وووو   وووو

 رسومق  ي     خوالځ روس کووي.       سپل     قی

  کو  چال سومق  و    سپول   و    تولن سوالتاال    

قوووووووی قوووووووۍ  يآ و وووووووو      ووووووو   صووووووو ل  سوقوووووو و وم

 َطع ًم ا{.ًجَنا س ي یَما
   ۰۲۲۱[ حمدیث ر مل: ٥٦/ ٤)صحیح البخار  ]

 (٨١١١[ ر ل: ٨٥٥١/ ،صحیح مسیل ]

  روو :  ووال    دووو   یوو  ترجمییه:

ر  وووس سګ وووو توووۍ شوووم م طلحوووۍ توووۍ کوووو 

 رڅ ووووووول  ووووووو    شوووووووم دو   مم  ېووووووو   

تووووووو  ملسو هيلع هللا ىلصم ووووووی قووووووالز  شووووووو. قووووووو تې  بوووووور

 توس  کووو قی  توۍ   ووم  کوړآ و ووۍ    

 کووړ.  دوطلحووۍ   نوول:   زقآ  تووورقآ 

زق   تګووویآ  عګو وووالن    ؟    څوووۍ   

 ووووس   س،توووو آ  ق تووووۍ  وووو    نوووول:    
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درجه يك اسدتفاده مکدن و در را بدر    
نيازمن ان مبن  و درآخر مي گفت بدار  
الها تو گواه باش ايدن شدرايط بيدانگر    
دعددوت مددردم بدده زندد گي سدداده و  
متواضعانه است و ميانده روی در طدرز   
زن گي و خوراک و مرکب نخستين گام 
در اصالح امت محسدوب مدي شدود و    

مي توان  در باچنين نوع حياتي انسان 
همده ای کارهدا اعتد ال و ميانده روی     

 داشته باش .
در ايدن بداره    پس توصديه عمدر  

توصيه بسيارحکيمانه ای بود و اگر نمي 
توانست همه ای رعيت خود را مجبدور  

رز رفتداری کند    دبه پذيرش چنين ط
ح  اقل مي توانست مسدئولين دولدت   
خددود را بدد ان پايبندد  کندد  و هرگدداه 

ن جامعده بده سداده    مسئولين و رهبرا
 زيستي و ميانه رَوِی روی بياورن  قطعداً 

خد ای  بده  بي پايدان  سپاس  حم  و
خداتم   درود برناجي بشريت و و بزرگ

 ، او راأکه خ اوند   محم پيامبران 
 وعالميدان   به عندوان رحمتدي بدرای   

 مبعوث فرمدود و پرتوی برای فرزانگان 
همه تداب و   که درود به ياران ص يق او

 گسترش در اخالص سر توان خود را از
 نثارکردن .دعوت اسالمي  هرچه بيشتر
وي اسدت کده جايگداه پدر     ه پي ا و

، غندي  فاروق درخشش حضرت عمر
شأن بزرگ و  از تعريف بوده و هرچه در
تأليف شدود   جاللت او تقرير و تحرير و

 ان ک خواه  بود.
صفحات تاريخ درخشدان اسدالم از    

شهکاريها، تجلي ها، رشادت و ثبات و 
در  استقامت بدي بد يل عمرفداروق   

ن عرصه های مختلفي که پيروی از قرآ
و سنت مي باش  مزين و مشحون است 
که اينك شيوه و اسلوب آن جنداب را  
در تعين و نصب کارمن ان و کارگزاران 

 دولتي مختصراً به بحث مي گيريم.
امانتد اری، داشدتن علدم     توانائي و

خبرگددي، تفدداوت  ودانددش، کددارداني و
باديه نشدينان، داشدتن    شهرنشينان و

شددفقت و اينکددده   رأفدددت وحددس  
ن خويش را استخ ام نمدي  خويشاون ا

کرد، ن ادن مسئوليت بده کسدي کده    
مندع کدار گدزاران    خواهان آن باشد ،  

و جدارت  ت مشدغول شد ن در   دولت از

شددمارش سددرماية کددار گددزاران قبددل از 
 شيوه هدای عمرفداروق   اصول واستخ ام، 

 کارمن ان بوده فرمان اران و گزينش  در
 «۸»است.

ن آن اسدت کده   مَبَديِ افاده مدواد فدوق   
 در تفويض کار، توانمن ی و ضرت عمرح

مي داشدتن  و در   امانت اری را مطم  نظر
ي فند  ی،امانتد ار  ول،ؤشخص مسد تعين 
را اولويت ميد اد،   يزيرک و يکاردان بودن
را و توانمند   آدم دانشمن  ، اداره لشکر در
مي شد    ي را که قرارشخص مي گزي  و بر

اميدر بگمدارد،  راجدع بده      والي و به حيث
نشيني  به ارتبا  شهري شان زن گ کيفيت

داشددت  باديدده نشدديني معلومددات مددي و
شددان عواطددف مسددئولين نزد مهربدداني و

 .دقت بود درخور
زيرا شخصي که رأفت و شفقت داشدته  

 زمانيکدده اشددغال وظيفدده نمايدد  و باشدد 
 از شود با جامعه آغاز او تعامل کنارآم ن و

 م ارا با مردم  حسن برخورد و ت ون يباب لِ
 ان مي نماي .اتي
منصب را به خواهدان آن    عمرفاروق 
با تجارت نمدودن وظيفده داران    ،داد نمي

دوستان خدود   از تقرر دولتي مخالف بود و
 نمود. داری مي
 مقامات عالی رتبه دولتیتوظیف شرايط 

کسي را بده امدارت    هنگامي که عمر
منطقه ای تعين مي کرد طي نامه ای بده او  

ب، طعام و لبداس  چنين مي نوشت از مرک

بدده رشدد  و تکامددل  جامعدده رو
خواه  رفت و از فروپاشي نجات 

«۸» خواه  يافت.
 

هوي اسددت کدده رويکردهددای 
 به روحيه مقررات و مامورين اگر
به دواعدي   دولت و ۀقوانين نافذ
باشد    عيار و مردم برابر ملك و

 از آنمردم عامه بشدکل عدادی   
های که  کارپيروی مي نماين  زيرا 

 چشم مردم است اگر مثبت و زير
نسبت بده   تأثير آن مشروع باش 
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 سخنراني ها و فعاليدت هدای نشدراتي،   
 باش . آموزن ه مي خيلي ها سازن ه و

و مشییورت بییرای انتخییاب   رايزنییی 

 فرمانداران و امراء

مشورت بدا   پس از بن خطاب عمر
انتخداب   بزرگان صحابه واليان خدود را 

که روزی به آنها گفت: مردی را مي کرد
 به من راهنمايي کني  که وقتدي اميدر  

چدون   نکند  و  است خود را اميرتصور
ب اند . آنهدا    نيست خود را اميدر  امير

معرفي کردن . همچنين  ربيع بن زياد را
مورد انتخاب  بزرگان صحابه در از باری

گفدت:   کوفه مشورت گرفت و فرمان ار
دست اهل کوفه راحت  زچه کسي مرا ا
پاک بدازی   و نيکوکار فرد مي کن   اگر

 را ضددعيف و گمددارم او مددي هددابرآن را
اگدر فدرد    ناتوان قلم اد مدي کنند  و  

را متهم  توانمن ی را انتخاب مي کنم او
پايدان   در مي کنند  و  فجور به فسق و

ما مدرد  شد  گفت: ای مردم! آيا به نظدر 
اسدت   پرهيزگار ضعيفي که مسلمان و

 سته امارت است يا فرد توانمند  و شاي
 متش دی  مغيره بن شعبه کده حاضدر  

متش د،  جلسه بود گفت: توانمن  و در
مدرد ضدعيف بده خدودش     مِ زيرا اسال

اما ضعيفي او به دولت و  مربو  ميشود
مسلمانان ضدربه مدي زند  و شد ت و     
تن ی مرد توانمند  نيدز بده خدودش     

به نفع  ، اما توانمن ی اومربو  مي شود
گفت:  اسالم خواه  بود عمر لت ودو

 ضدددمنخ متگارباشددد  و  متواضدددع و
 مظداهر  تخصدص خدود در   پرهيزگاری و

قاطعيت داشدته باشد     ج يت و ،اجرايي
 وهيبت و قاطعيت  ،يك اداره چي زيرا اگر

مردم به نظام  ه باش ،مقومات الزم را ن اشت
از چندين   و شدون   باورمن  نمدي متبوع او 
 امالء بست ها و از ف االراده غيرضعي عناصر
 متبارز نخواه  ش .ديگری  بودجه اثرصرف 

برازن گي  بهمين منوال بالن گي اداره و
آنگاه ملمدوس ميباشد  کده     ،کارگردانان

 اطميندان و  ساحه او سايه و نيکوکاران در
 مظلددومين و ازو امنيددت داشددته باشددن  

و ظالمدان   مستضعفين حمايدت نمايد  و  
 ون  بيان از پر بال و ،وجود او م بي ازخاينان 
 معرض زوال ببينن . در مخاطره و را در خود

 استخدام دولت قبل ازآزمودن کارگزاران 

نزد  اساسات مختار کارنامه ها و يکي از
آزمايش افراد قبدل   فاروق حضرت عمر

استخ ام بوده احندف بدن قديس مدي      از
من نزد عمربن خطداب بده م ينده    : گوي 

ه م ت يك سدال مدرا ندزد    رفتم ايشان ب
گذشت يك سال  پس از خود نگه اشت و

 را آزمددودم و گفددت: ای احنددف! مددن تددو
اميد وارم کده    ظاهرت را نيدك ديد م و  

 «4» همانن  ظاهرت باش . باطنت نيز

آزمودن کار گدزاران از روحيده کداری    
ين اصدل  ا ست تبعيت ازا  حضرت عمر

اری برگزيد ه  زمستلزم آن است تا کدارگ 
کاری  قلمرو ح ود مسئوليت و زشود که ا

 ةخويش موفدق ب رشد ه بتواند . افسدان    
عقيم مان ن پالنهدای   ن  کاری وک تراژدی 

مترقي، سوء استفاده از دارائي های عامده  
از آشوبگاه همه امت اد درام فساد اداری  و

ع م معاينه و بي آزمايشي و بي اهليتدي  
 ي کده برخاست نمدوده اسدت. مردمد   ها 

نمای بست  دور و سير از رايان کترين اخت
خددود ن ارندد ، حدد ود صددالحيت، ارزش 

 ب  آن پست را در تسری خوب و منصب و
و آگاهي ن ارند     نسرنوشت مردم نمي ان

ملت را به عدروج   ملك وکه ک ام کار آنها 
مدي بدرد نبايد  بده وظدايف       يا به سقو 

 گماشته شون .
 ابالغ حکم استخدام افراد محلی و تقرر

هي اوقدات افدراد   گا حضرت عمر
خود همان منطقده   محلي را در بومي و

 و بحيدث اميدر   به ف خد مات بهتدر  
بدن عبد     مي نمود، جابر مقرر کارگزار

تعيين بجيله(  اهلل بجلي را امير قومش)
را به سوی عدراق   کرد، آنگاه که آن ها

مد اين،   فرستاد. سلمان فارسي را بدر 
عثمدان بدن    نافع بن حارث را برمکه و

 ن نمودند . و يطائف تعيد  ص را برابي العا
هم برطبق معروف حکم استخ ام شخص 

 «1»ابالغ مي ش . طي نامه ای رسماً
من در قبال امانتي که بدردوش دارم  

ايدن آنچده راکده     مسئول هستم بنابر
انجدام دهدم بده کسدي      بتوانم شخصاً

تدوان مدن    آنچه از نخواهم کرد و واگذار
 تد ار خارج باش  آن را به کار گزاران امان

آنان اماندت را   جز دلسوز مي سپارم و و
 «6» کرد.  نخواهم واگذار به کسي ديگر

کارمنیدان   خصوصیات قابل مالحظیه در 

 دولت عمربن خطاب

مداد  تاعتقاد سالم، علدم شدرعي، اع  
 و کردار راستي در، راسخ برخ اون 

گفتددار، شددجاعت، مردانگددي، زهدد ،  
صدبر، همدت واال،    دلسوزی، بردباری و

 کددارداني، فدد اکاری و... جددز عدد الت،
مسئولين بلن   ويژگيهای فرمان اران و

امدا از  بن خطداب بدود    پايه دولت عمر
بهترين ويژگيهدای آندان زهد  و بدي     
رغبتي بده دنيدا، تواضدع، فروتندي و     

 پرهيزگاری بوده است.
دولددت عمددربن  مسددئوليني کدده در

، شدهرت يافتده بودند    خطاب به زه  
، سدلمان  سعي  بن عامر، عمير بن سع 

 ابدو  عبيد ه بدن جدراح و    فارسي، ابدو 
جايي که زنان بودن  تا موسي اشعری
دسددت  ايددن بزرگددوران از بعضددي از

شدکايت مدي    شوهرانشان به عمدر 
با  معاذ را کردن . چنان که باری عمر

قبايدل   مق اری مال به سوی بعضدي از 

راسدت گفتدي. آن    ای مغيره! تو
را بده سدمت فرماند اری     گاه او

به وی چنين  کوفه تعيين کرد و
توصيه نمدود: کداری کدن کده     

احسداس   تو نيکوکاران در کنار
ب کاران احسداس خطدر    امنيت و

بکنن  مغيره گفت: چنين خدواهم  
 «3» کرد.

شدخص  چه خوب اسدت کده   
نگام برحالي هرت اما در منتصب

ن اند  يعندي    اش خود را اميدر 
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ميان  فرستاد. معاذ اموال ياد ش ه را در
بده   اليدسدت خد   آنان تقسيم نمود و

منزل برگشت. همسرش گفت: آن چده  
ديگرمأموران دولتي به عنوان سوغات 
بددرای همسرانشددان مددي آورندد  چددرا 

مدن مراقبدي    نياورده ای  معاذ گفت: با
زمدان   در همراه بود. همسرش گفت: تو

ابدوبکر، امدين شدناخته     رسول خ ا و
مراقب  تو با اکنون عمر ش ه بودی و

ر مي فرست   سدپس ايدن سدخن را د   
کرد تدا ايدن    زنان تکرار ميان بعضي از

معاذ  عمر ،رسي  که به گوش عمر
 مدن همدراه تدو    گفت: مگر و را طلبي 

مراقب فرستاده ام  معاذ گفت: من اين 
را گفتم چون بهانه ی ديگری ن اشدتم.  

و  چيزی به معداذ داد  خن ي  و عمر
 «7» ن.گفت: با اين ها همسر را راضي ک

ي ارگانهدا،  در برخد  فرادیوضعيت ا
بسي شگفت آور و دست گزي ني بوده 

دلپذيری  جالب و که قرائت های بسيار
م اسهلکن حين آم ن اخود مي هن   از
ات بگونه ای آنرا تصاحب مدي  امتياز و

چشم براهان  ارباب حاجت ونماين  که 
زمانهای  اطالع را هم درنفس  ،مستحق

 .معين نمي يابن 
ه کار گزاران و مسدئولين بلند  پايد   
دولت عمربن خطاب معروف به تواضدع  
بودن  تاجدايي کده اگربيگانده ای وارد    
شهر آنان مي ش  نمي توانست براحتي 
امير و حاکم شهر را از ميدان ديگدران   
شناسايي بکن  چرا که قيافه ظداهری،  
منزل و مرکب آنان شبيه قيافه منزل و 
مرکب سايرين بود و امتياز خاصدي بدر   

ه باری روميان چنان کديگران ن اشتن  
کسي را فرستادن  تا با فرمان ه ی کدل  

ام يعندي  دش انان دردهای مسلم رودني
 ،مدذاکره نمايد    عبي ه بن جراح ابو

رومددي هددا نددزد  هنگددامي کدده سددفير
عبيد ه را   مسلمانان آم ، نتوانست ابو

ايدن   ميان يدارانش بشناسد . بندابر    از
 گفت: ای گدروه عدرب! اميرتدان کجدا    

بيد ه  ع ره به سدوی ابدو  است  آنها با اشا
عبي ه نگاه  به ابو اميرما است. او گفتن : او
 حالي کده کمدان بدر    ايشان در ،کرد، دي 

دسددت دارد، روی زمددين نشسددته اسددت. 
گفت:  فرستاده ی رومي ها نزديك رفت و

عبي ه گفت: بلي.  مسلمانان تويي  ابو امير
 ته ای  آيدا سد روی خاک نش گفت: چرا بر

عبي ه  گناه است  ابو ان از زير تن برسنش
است کده مدن   ين پاسخ گفت: واقعيت ا در
مرکدب خدويش حتدي يدك      اسلحه و جز

بسدا  ند ارم تدا     در يا يك دينار درهم و
 برای مخدارج فرزند انم از   جايي که ديروز

 معاذ چيزی قرض گرفتده ام، و  ،اين برادرم
بازهم ترجي  مي  زيران ازی مي اشتم  اگر

 يارانم بدر  ان وبرادر از دادم که کسي ديگر
 بدر  ما بن گان خ ا هستيم و ن بنشين  وآ

آن مددي  بددر روی زمددين راه مددي رويددم و
همچنين  آن غذا مي خوريم و بر نشينيم و

نزد خ ا عيبي  اين کار خوابيم و آن مي بر
 شمرده نمي شود بلکده ندوعي تواضدع و   

وارم باعدث ارتقدای    فروتني است که امي 
«۱» باش . درجات ما نزد خ ا

 

ايدن   رس ازت واليان به خاطر بسياری از
که نتوانن  مسئوليت خدويش را بده نحدو    

قيامدت مدورد    زور شايسته انجام دهن  و
گيرن ، اسدتعفای خدود را    بازخواست قرار

عالقده ای بده    ردند  و کمي  م عمريتق 
بصدره،   زمام اری ن اشتن . چنان که والي

م ياستعفای خدود را تقد    عتبه بن غزوان
نپددذيرفت.  ولددي عمددر ،کددرد عمددر

کسکر، نعمدان بدن مقدرن     همچنين والي
بده   رد وکد  م عمرياستعفای خود را تق 

اجازه  او رغبت به شهادت از شوق و خاطر
 نيددز جهدداد خواسددت. و  ای شددرکت در

پيددامبر،  بسددياری از اصددحاب بزرگددوار 
به آنها پيشنهاد واليت  عمر هنگامي که

پدذيرفتن   از مي داد، عدذرمي آوردند  و  
 مددي أ پسددتهای بددزرگ ابدد سددئوليتها وم

بن  به زبير ورزي ن . چنان که وقتي عمر
 مصدر  پيشنهاد کرد تدا اسدتان ار   عوام

 گفت: دوسدت دارد در  پذيرفت ونشود او 

به مسلمانان کمك  راه خ ا جهاد کن  و
پيشنهاد  همچنين ابن عباس نماي .
مبني بر پذيرفتن واليت حمص  عمر

«۱» را رد کرد.
 

سرمشق قدراردادن   برداری و گوال با
 هدای مؤفدق حضدرت عمدر     راهکار

بايست کساني بوظايف برگزي ه شدون   
صدبر، همدت    دلسوزی، بردباری و که 

زه  و  واال، ع الت، کارداني، ف اکاری و
بي رغبتي به دنيا، تواضع و تقوا داشته 

ه ف اصلي شان دنيدا نباشد    باشن  و 
 از حصدر  بهره جوئي بي ح  و تا بخاطر

نفسداني   اشدباع غرايدز   لذايذ مادی و
 باحيدات و  بشکل لجدام گسديختة آن  

 جامعده مالعبده   بود مدردم و  هست و
ننمايندد  و منددافع عامدده را قربدداني   

 .هوسهای خود نسازن 
 را کارمنیدان احتیرام همیديگر    والیان و

 مراعات مینمودند

اسداليب   مقبول و روش های يکي از
 ظرافدت در  اخدالق و  زيبای منبعث از

مان خلفای راش ين همين بدوده کده   ز
يدزی  ، چول ج ي  التقدرر ؤوالي يا مس

منافي با موقعيت مسئول سدابق نمدي   
 کارهدا و  اولين خطابه هدا از  در گفت و

 رد وکخوبي ياد ميبخ مات والي قبلي 
محاسن اجرائي اش را قد رداني   مزايا و

 .تجليل مي نمود و
راشدد ين  ایکتدداب سلسددله خلفدد
وقتدي   :ته استدرجل  دوم چنين نوش

خال  بن ولي  به عنوان فرمان ه 
 تعين گرديد  و  شام ی کل ديار

عبيد ه بدن    افرادی همچون ابو
 قددرار دسددت او جددراح زيددر 

بددي نهايددت  ، ، خالدد دگرفتندد
را رعايت مي کرد  احترام آن ها

عبيدد ه بدده  ابددو وردحضدد در و
ارد بلکده  گزنمي  مسلمانان نماز

 مي ان اخت و عبي ه را جلو ابو
خالد  را   مي کده عمدر  هنگا
عبي ه را به جای او  ابو و برکنار
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 خال   را از عبي ه اين خبر تعيين کرد ابو
 پنهان نمود تا اين که نامه ی ديگدری از 
جانددب اميرالمددؤمنين رسددي . آن گدداه 

اين  ازخال ايشان را درجريان گذاشت و
بده اطدالع    اين خبر را قبال که ابوعبي ه

 «۸1» .وی نرساني ه است ناراحت ش 
 انتخاب فرماندهان لشکر در روش عمر 

به فردی  روش منحصر فاروق عمر
انتخاب فرمان هان داشدت، ايشدان    در

کرده  ای مقرر ويژه برای اين کارشرايط 
داندش،   پرهيزگداری و : اين قبيل بود از

و هم مهارت،  وقار، شجاعت و آرامش و
با تجربه باشد ،   کاردان، زرنگ واينکه 
 ی آگاهي نسبت به تاکتيدك دارا ماهر و

نيدز  عالقه من  بودن و  های جنگ باش 
 «۸۸»اين شمار ادخال داشته است.در

در وجدود  مواصفات اين تکوين  واقعاً
تجلدي  يدت و  موفق ، موجبيك فرمان ه
 است. زار ميادين کار در فزاين ه او

در تفصيل اين اوصاف و اثدر کليد ی   
پرهيزگاری هرک ام آن باي  نگاشت که 

مرکزی  عناصر از مجموعه و نش زيردا و
همه عرصه ها  موفقيت يك مسلمان در

 رأی صائب، مهرباني و ان يشه و است، و
آن  ارعايت امانت بد  تفق  با مسلمانان و

 وقدار  گسستني دارد، آرامش وناة رابط
مآل ان يشي تمکين برای  توأم با تأني و

 مفيد  و  ،به عواقب جريان چشم ان از و
 استعجال و همچنان جلواست و  بار ثمر

 را که عمد تاً اليعني شتاب زدگي های 

تجددارب  ان وختدده هددا و م وزبيدد اری ال
آخدرين   معلومدات از  آگداهي و  دقيق و

تحليدل و   و فنون حربدي روز  تکتيکها و
 جنگ، از وضاع مسلط برنتيجه گيری از ا

 سرنوشدت سداز در   آموزه هدای مهدم و  
عالقده مند     ،ری جنگ استاسباب ظاه

 هم به خدوبي ميتواند  در   ،بودن مسئول
 پيشبرد استقامت ها نقش غالب داشته و

ميتواند    هم گفتنيست که عالقه به کدار 
 باش . ابتکار و نشا مه 

 ال انمی التحمرج ان اَمتعمَ الرجمَ  ع  عمر» 
 «۸۸»«انا اجد ا  ی منه   

روايت است که گفته  از حضرت عمر
رمشکل مي دانم که مردی را ان  من بسيا

مامور مقرر کنم در حاليکده قدوی تدر و    
 بهتر از او را دريابم.

به اين اساس بايد  در قد م  نخسدت،    
اليق ترين ها و خوب تدرين هدا و قدوی    
ترين ها مقرر شون  و تا زمانيکه شدخص  
با اهليت و اليق يافت شود پايان تر از او 

 باي  گزينش نشود.
معائير، در انتخداب  اگر اين راهکارها و 

و استخ ام، فرهنگ و اسداس شدود آن   
وقت به اهليت مند ان مجدال و شدانس    
انتصاب به مناصب داده خواه  ش . لکن 
اگر اسلوب کماکان باش  دنباله ها همدان  

 سان خواه  بود.
 هم در مسير تاريخ مي آيد  نظام های 

 اغلب مجدالس، محافدل، تجلديالت و   که 
، مي نماين  ی را که اشرافبزرگ اشت ها

 ايرادات بياناتي است که اقتفدأ و  از مملو
 حکومدت عمدر   اقت أ به آئين عد الت و 

هرگداه بده      ونرا تبليغ مينماي فاروق
کار به شکل اجرائي آنها نگاه شود  مظاهر

 ديگری است.
ب ون تردي  يگانه راه بدرون رفدت از   
همه چالش های و بن بسدت هدای اداری   

ل کار است تدا  در ملك، تفويض کار به اه
زمانيکه اصل شايسته ساالری از دي گاه 
اسالم رعايت نشود يعني سپردن کار بده  
اشخاص مسلکي و متعه  و پرهيزگدار و  

صاحب فن در اولويت قرار نگيدرد هدر   
طرح و برنامه ديگری مبني بدر ترقدي و   

 پيشرفت اِعمال نخواه  ش .
وظيفه امانت است و ادای اماندت بده   

  است و همچنان در اهل آن امر خ اون
ح يث مبدارک نبدودن امانتد اری بده     
معنای نبود ايمدان وا نمدود شد ه و در    
ح يث ديگری سپردن کار به نا اهدالن،  

 انتظار قيامت معرفي ش ه است. 
که اهتمام  واقعاً حضرت عمرفاروق

شددايان و سددزاواری را در گماشددتن   
کارمن ان و توظيف مامورين بر مبندای  

و حد  اکثدر تدالش را    اهليت نموده ان  
کرده تا کار به اهل کار سپرده شود بده  
اساس بينش عالي و بصيرت واالی شان 
جهت تطبيق احکدام قرآندي و سدنت    

 بوده است. نبوی
بناءً به هر سطحي که در مورد اهليت 
ترکيز و دقت شود و برای احراز پسدت  
ها افراد باتقوا، متعه ، مخلص، باورمن ، 

دم ت ارک شدود  مسلکي و دلسوز به مر
بخشي از سپردن امانت به اهل آن بوده 
که  به جا نمودن امر خ اون  مي باش  و 
منافع ملك و جامعه و زمينه شدگوفايي  
و ترقي روز افزون را به دنبدال خواهد    

 داشت. با احترام
 فهرست مراجع و مآخذ:

سلسلللس سلللف یلرللدی ، بللسی و جتز،سلل      یللس    -1
و ،ضللل   ن ع لللسمو عملللزجت  ی لللد  حتلیلللن گالللسلدا  یلیرلللس    

کللع عللل    مؤلللد   505 - 505جلللس   مو حللر دف 
 -1811حالجت و معجم عبس ن ،یگ  چدپ   ل سلدل 

 ق –ه 1381ق جتز جتز جتد  –ه
 510 – 505مهدنو حر دف  -2
 511 - 510مهدنو حر دف -8
   511مهدنو حر س  - 3
    511مهدنو حر س   - 5
ن تعدل  ع س اقن  گ   گ سخ دن عمز فد، ق ،ض    – 6

کتللللللد  سلسلللللللر سلللللللف یلرللللللدی ، بللللللسی و جلللللللس   م 
 505حر س 

سلسللس سللف یلرللدی ، بلسی و جللس   م حللر س  - 7
518 

   513مهدنو حر س  - 1
   515 - 513مهدنو حر س  - 5

    515مهدنو حر س  - 10
   775 – 778مهدنو حر دف  - 11
 13825ک   لعملللدل فللل  سللل    فعللل  ل   ففعللللدل   - 12
 806حر س  5جلس
 

شکسددت  بدده انهددزام و منجددر
 ميشود، مدي گيدرد، شدجاعت و   

فرمان هي حساسيت  دآلوری در
درجده ای   ويژه خود را دارد بهر

 که فرمان ه بدا حضدور واضد  و   
سدالح   ،خطو  حدرب  عيني در

 عدام و  آمدادگي بردوش کشي ه 
 د اوتام به رزم داشته باش  افدرا 

مدورال بلند     روحيده عدالي و   با
رزمي صحنه های نبرد را پشدت  
 سرخواهن  گذاشدت، زرنگدي و  
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 مسئله تکفیر. فقهاء حنبلی و
در  /ابددن تيميددهشدديخ االسددالم  -

  ، مي گوي :۸۱1 /۸۸مجموع الفتاوا جل 
تَمَهممَد   َ )  ف یممًر  : يَالصفمَ اًب َأنفممًه َمم   اج  َأمفما   التفك 

ََیفَل َ َ َصَد ال َح ف  م    ًأمف   ًمَحمفد  َصیف  الیفًه َعَیی ه  َ 
طَ  َ  یًمال َفًر َلًه َخَطً ًه...(يََنخ  ؛ َب  َن: َلل  ًیَكففر 
و اما در قضيه تکفيدر صدواب ايدن     »

 اسددت کدده هددرکس از امددت محمدد 
اجتهاد کن  و قص  حق داشدته باشد    
وليکن دچار لغزش گردد تکفيدر نمدي   
شود، بلکه لغزشش بخشوده مي شدود.  
ولي آن کس که آگاه بر شريعت رسدول  

دشمني مدي  خ ا است و با رسول خ ا 
ورزد و راهي غير از مؤمنين را در پيش 
مي گيرد، کافر است. و آن کدس کده از   
هددوای خددود پيددروی مددي کندد  و در  
جستجوی حدق کوتداهي مدي ورزد و    
ناآگاهانه د در مورد خد ا و رسدولش د     
سخن مدي گويد ، عاصدي و گناهکدار     
است؛ پس گاهي اوقات فاسق اسدت و  
گاهي اوقات حسناتش بر کارهای ب ش 

   «.غالب مي آي 
الفتداوی   عم و در جای ديگر از مجمدو 

 مي گوي :
يیممیس ألحممد أن یكفممر أحممدا  ممم  المسممیمی 3   

  ی إن أخطن  غیمن حتم  ت ماُ عییمه الحجم 3  تبیم
له المحج 3  م  ثب  إیمانه بی ی  لمل یمًزل الم  
عنممه بالشمم 3 بممَ ال یممزال إال بعممد إ اممم  الحجمم 3 

 «٨» إرال  الشبه  
« ابن تيمه مي گويد : شيخ االسالم » 

برای هيچ کس  جايز نيسدت کسدي از   
مسلمين را کافر گوي ، اگرچه مرتکدب  

ثبمم  بممه إَمم مه3 يمم  یريمم  عنممه اَممل اسَمم ُ إال 
مَ ممم  ثبمم  لممه  بمنِ أ  إجممماع:   الحمم  همم  أنَ 
ع ممممد اسَمممم 3ُ يِنممممه ال یممممز ل عنممممه إال بنفممممْل  أ  

  «،» إجماع3  أما بالدع    االيتراء ي .(
ابن حزم نظر دارد که باي  است الل » 

که برای حکم کفر مسلمان صدادر مدي   
رابر با حکمي باش  کده  شود مساوی و ب

اسالم او به آن ثابت گردي ه است، بناءً 
مگربه نص حکم اسالم از او دور نمي شود
اضافه  و بع  -قرآن و ح يث و يا اجماع،

وحق آن است که هرکه مسلمان  -ميکن 
او زايدل   بودنش ثابت گردد، آن حکدم از 

و  -بودن مسلمان -نفينمي شود مگر به 
ادعا و افترا حکدم  يا اجماع، اما به نفس 
 گردد. مسلمان بودن زايل نمي

ت که هديچ کدس را بده    پس الزم اس
گفتن قولي که گفته است تکفير کدرده  

صوتيکه قدولش مخدالف   نشود مگر در 
ثابت بوده، و يدا   أآنچه باش  که از اهلل
فرموده که رسول اهلل مخالف آنچه باش 

خطا و غلط هم ش ه باش  تا اين که دليدل  
صحي  برای گوين ه پي اشود، و اسدت الل  

نيسدت، و   برايش واض  شود که مسدلمان 
کسي که ايمانش به يقين ثابدت گدردد آن   

و ايدن  ايمان به شك از او زايل نمي گردد، 
وصف ايمان از او زايل نمي گردد مگر بعد   

 «از اقامه دليل، و دور نمودن شبه
 مسئله تکفیر: ظاهری و یفقها 
انْل:   اعیل أن الحكمل عیم  الرجمَ  -  ال الشَ 

المسممممیل بخر جممممه ممممم  دیمممم  اسَمممم ُ  دخ لممممه يممممْل 
الكفممر ال ینبالممْل لمسممیل یمم م  بمماهلل  الیممُ  ا خممر أن 

 ضح م  شمس النهمار3 يِنمه یً دُ عییه إال ببرهان أ
 ی  مم  طریم   د ثب  يْل األحادیث الصحیح  المر 

ماير.  ))جماع  م  الصحاب  أن مم   مال ألخیمه: یماَ 
ي د باء بها أحدهما(( ... يفْل هته األحادیمث  مما 
 رد م ردهمما أع ممل راجممر  أَبممر  اعممع عمم  التسممرع 

  «٢» يْل التكفیر((
شوکاني ميگوي : باي  ب اني که حکدم  » 
خروج مرد مسلماني از ديدن و داخدل   به 

نمودن آن در صف کافران برای مسلمان که 
و روز آخرت ايمان دارد مناسدب   أبه اهلل

نيست چنين حکمي را نماي  مگر بع  ازآن 
که نزد او دليل واض  تدر از آفتداب ظداهر    
گردد، زيدرا در احاديدث صدحيحي کده از     

 )روايت ش ه، آم ه است:  جماعه صحابه
مماير. ي ممد بمماء بهمما أحممدهما(ممم   ممال أل در   خیممه: یمماَ 

اين احاديث و امثال آن از احاديث که مثل 
اين ها داللت دارن  بزرگترين زجر دهن ه و 
کالن ترين پن  دهن ه موجدود اسدت کده    

 «نباي  در تکفيری کسي عجله نمود.
أمممممممما ابممممممم  حمممممممُز يِنمممممممه یمممممممر  أن البرهمممممممان    ) -

یكماي  مما المطی ب لیحكل بكفر المسیل ینبالْل أن 

باش ، دراين صورت جايز است که 
مخدالف  گفته شدود کده قدول او    

و کفدر   و رسدول  أفرموده اهلل
است، برابر است که اين قدول در  
عقاي  ديني باش  يدا فرقده ای و   
گروهي و يا در يك فتاوی، و برابر 
است که آنچه از رسول اهلل روايت 

اجمداع و يدا نقدل     ش ه منقول به
حاد باش .مواتر و يا نقل آ

 جديد عالم اسالم ومسئله تکفیر: یفقها

 هددي کددويتي وموسددوعه فق -
 ديگر فقهاء معاصر تحت عندوان: 
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ممايرا   إن الكفممر شمم ء) ع ممیل3 يمم  نجعممَ الممم م َ 
مت   جدنا ر ای  أنه ال یكفر3 ي  یكفمر مسمیل إال 
إاا اتف  العیماء عیم  أن مما أتم  بمه ی جم  المرد 3  
مان لك ممه أ  يعیمه  َمما أنمه ال یكفمر مسمیل متم َ 

 احتمال  ل  بعیدا ی ج  عدُ تكفیره .
ي مممد ر   الطحممما   عممم  أبممم  حنیفممم  رحممممه اهلل 

یخممممرج الرجممممَ ممممم  اسیمممممان إال   أصممممحابنا أنممممه ال
جح د ما أدخیه يیه3 ثل مما یتمی   بننمه رد  یحكمل 

 بها له3  ما یش  بننه رد  ال یحكل بها.
إا اسَمممممم ُ الثابمممممم  ال یممممممز ل بشمممممم 3 ممممممم  أن 

 اسَ ُ یعی  .
ینبالممم  لیعمممالل إاا ريممم  إلیمممه همممتا أن ال یبمممادر   

بتكفیر أهمَ اسَم ُ مم  أنمه ی ضم  بصمح  إَم ُ 
 «٥» (المكره 
دشدواری  تکفير مسلمان امری بسدا  » 

مسلمان تازماني است و ماحکم به تکفير
بدرای عد م   که امکان تأويل در کالمش، 

تکفيرش باش ، اگرچه احتمال بعي  هدم  
باش ، حکم به تکفيرمسلمان نمي کنديم.  
لذا تازماني که اتفاق فقهاء در مورد حکم 
تکفير و إرت اد او موجود نباش ، حکم به 

  او نمي کنيم. تکفير
و  /از ابوحنيفدده /امددام طحدداوی 

ساير فقهای ما روايت نموده اسدت: کده   
هيچ کس از اسالم بيرون نمي شود؛ مگر 
به انکار اموری که به سبب آن به اسالم 
داخل گردي ه بدود، سدپس در صدورت    
کالم و ياعملي کده ارتد ادِ آن يقيندي    
باش ، به آن حکم مدي شدود، و اگدر در    

كد وجوداشته باش ، بده آن  ارت اد آن ش
حکم نمي شود؛ زيرا اسالم ثابت به شك 
زايل نمي شود، با در نظرداشت اينکده:  

 اسالم برتر و غالب است.
و شايسته عالِم اين اسدت، کده: اگدر    
چنين مسايلي به او تق يم گردد، عجله 
نکرده و تکفير مسلمان را صادر نکند ،  
باتوجه به اين که: اسالم مکدره صدحي    

 سته مي شود.(  دان
 رابطه عیالم اسیالمی در   فقهیمجمع قرار 

 : تکفیر و بابت اختالفات فقهی
َّ مممم  یتبممم  أحمممد الممممتاه  األربعممم   ) -٨ ممم إّنَ 

 الحنفممْل3  المممالكْل3 ممم  أهممَ الًسممن   الجماعمم  )
 الشمممممممايعْل3  الحنبیمممممممْل(  الممممممممته  الجعفمممممممر 3 
 المته  الزید 3  المته  اسباضْل3  المته  

 ال یجمممم ر تكفیممممره  .   یل3  ال مممماهر 3 همممم  مسمممم

ينکه: اسالم برتر و غالب با درنظرداشت ا
 است و مغلوب نمي شود.

و غيره آم ه اسدت:   خ صم  الفتما ی و در
زماني که برای يك مسئله چن ين وجده  
مبني بر وجوب تکفير وجود داشته باش  
و تنها يك وجه برع م تکفير داللت کند ،  

مفتي باي  با همان يك وجه، ع م جا در اين
اي  نسبت تکفير را م نظر قرار ده ؛ زيرا ب
 نويسدن ه «. به مسلمان حسن ظن داشت

 در تکميل اين مطلب مي گوي :« البزازيه»
به موجبات کفر  مگر در صورتي که عم اً »

تصري  نماي  که در ايدن صدورت، تأويدل    
 «.برای او سودی نخواه  داشت
طحدداوی از  »بعدد اً اضددافه مددي کندد : 

 »عنوانکه از آنها باابوحنيفه و صاحبين 
تعبير کدرده، نقدل مدي کند :      «اصحابنا

انسان، تنها زماني از دايره ايمان خدارج  
مي گردد که آنچه با آن به دايدره ايمدان   
وارد گشته بود را انکار کن . زماني که در 

 «....مورد ارت اد، 
ف ت اوَى "ی فقه حنفي به حوالهکتاب هادر

 مي خوانيم: خ ص  الفتا ی   و "الصُّغْر ى
و بزرگي است و مسئله سنگين کفر،  »

عد م  من تازماني که يك روايت مبني بر
   «....تکفير بيابم، مؤمن را کافر نمي خوانم

يعني موسوعه فقهي کويتي اقوال فقهاء 
حنفي و غيره را که قبالً ذکدر گرديد ، در   

 مورد تکفير بيان و تايي  نموده است.
 مسئله تکفیر. جامعه ازهر و -

فتاوی ازهدر در جدواب سدؤال مفتدي     
بخدش  »  ينه، کملجده غربدي ترکيده   م

پرسي ه بود: عد ه ای  که « يوناني ترکيه
 اسالمي مدي پوشدن ؛ در  لباس های غير

حالي که هيچ نوع اجباری در نپوشدي ن  
کده   آن ها وجود ن ارد، مفتي مي گويد : 
کده   ،نظرمن درباره ايشدان ايدن اسدت   

ايشان از مسلمين ميدراث نمدي برند  و    
ت ازدواج شددان بددا زن مسددلمان درسدد 

نيست... اگرموقف من حق اسدت تاييد    
نمايي  و اگر خطا است اصالح نموده و به 

 طرف حق داللت نمايي .
 فوق ميگوي : یدرجواب استفتا "ازهر "مفتي

تورا ه ايت نماي   من و أأما بع :  اهلل
عمدل نجدات    قول و ش درزلغ از خطا و و

 باي  ب اني  که علمای ما گفته اند : . ده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ردالمختار مي نويس :  هيچ کس 
شود؛ مگدر  از اسالم بيرون نمي 

به انکار اموری که بده سدبب آن   
بدود،   به اسالم داخدل گرديد ه  

کالم  -ص ور –سپس در صورت
و ياعملي که ارتد ادِ آن يقيندي   
باش ، به آن حکم مدي شدود، و   
اگدددر در ارتددد اد آن شدددكد  
 وجوداشته باش ، بده آن حکدم  
نمي شود؛ زيرا اسالم ثابدت بده   

 -خصوصاً -شك زايل نمي شود،

3)  َُ  َ ر ًج ال َمر َء َع   اس   مي نويس : )َما ًیخ 
ًفمًر  ) می م ا َیك  یًر ال َكاي ًر ب اس  م َرار  ب ه  ًمس  ًََ َما َیص 

ن َكار ه .  َ  ی ًل ب ِ  َُ م م    ال ًمس   َ  َ َتا ًََ َما یَم  َطً  اس  ََ
مممممر 3 َأ    َمممممم  ل   ف  مممممَ اءس ن یفممممم   ًَ ََ مممممر 3  ف  مممممر 3 َأ   ي ع مممممَ ًَ ف  ًَ

ممْل َأبًمم   نَمماد ا. َ  َممال ال َ اض  ُ  ع  َزاء  أَُ  اع ت َ مماد ا َأ ممت ه   َ ا
  ِ مَ َمم   يَمَعمَ ي ع م   م م   َخَصمائ  ًَ : ر  ب مً  ال َعَرب مْلا َبك 
َعمممال  ممم   َأيم  یممم س3 َأ   تَممممَرَ  ي ع ممم   م  ال ًكففمممار  َعیَممم  َأنفمممًه د 

یَ  یَمممًدل عَ  مممی م  3 يَمًهمممَ   ال ًمس  ی   مممَ  المممدا مممه  م  َراج  یَممم  إ خ 
. ع ت َ اَدی    الَ ب ال ف ع َیی    اي رس ب َهَتی    اال  ََ 

مممممَ   مممممر ًج الرفًجمممممَ م  تَمممممار : الَ ًیخ  َ ي مممممْل المممممدُّرا ال ًمخ 
اس یَمان  إ الف ًجًح ًد َما َأد َخَیًه ي یه 3 ثًملف َمما تَممیَم فَ  َأنفمًه 

َكممًل ب َهمما3 َ َممم َكممًل ب ممه 3 ر دف س ًیح  ا ًیَشمم ُّ َأنفممًه ر دف س الَ ًیح 
3 َممممممَ  َأنف  ممممم ا ًُ الثفاب مممممً  الَ یَممممممًز ل ب الشف مممممَ   َ إ ا  اس 

َُ یَمع ًی  َ اَل یًمع َی  َعَیی ه .  َ  َ  اس 
مممنََل    ممماَن ي مممْل ال َمس  َ ي مممْل ال ًخَ َصممم   َ َغی ر َهممما3 إ َاا ََ

مم ممهس َ اح  ف یممَر َ َ ج  ممً  التفك  دس یًَمان ًعممًه يَمَعیَمم  ً ًجمم هس ًت ج 
ف یممَر  نَممً  التفك  ممه  الفممت   َیم  یممَ إ لَمم  ال َ ج  ت ممْل َأن  َیم  ال ًمف 
3 إ الف إ َاا َصمممممرفَ  ب مممممِ رَاَد    مممممی ل  مممممین ا ل ی فممممم ا ب ال ًمس  س  َتح 

َفً  التفن   یَ.(   «٦» ًم ج    ال ًكف ر  َي َ یَمنم 
هرآنچه کافر به اقرار آن مسلمان مي » 

گردد.  سلمان به انکارآن کافرميگردد م
است هرآنچه که اسالم قطدع  و همچنين 
نيت کفری باش ، ياقول کفری و گردد از 

کده آن کدار    يافعلي کفری، برابدر اسدت  
استهزاء يا اعتقداد و يدا عنداد باشد . و     
قاضي ابن عربي ابوبکر ابدن عربدي مدي    

فعدال مخصدوص   گوي : هرکس فعلي از ا
که دين و م ده انجابه اين قص  کافران را

عبادت است، و يا فعلي از افعال مسلمين 
را ترک کن  که داللت به خروج از اسالم 
نماي ،آن شخص کافر مي گردد به سبب 

 آن اعتقادها نه بسبب فعل آنها.(
موسوعة فقهدي بده نقدل از فقهداء     » 

صداحب   -حنفي و غيدره مدي نويسد    
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 ي مما  لممما  أیضمما 3   مالممه.   عرضممه   یحممُر دمممه  
جمممماء يممممْل يتمممم   شممممیخ األرهممممر3 ال یجمممم ر تكفیممممر 

مممممممم  یممممممممار   أصمممممممحاب الع یمممممممد  األشمممممممعری 3  
َممممتل  ال یجمممم ر تكفیممممر  التصممممّ   الح ی ممممْل.  

 أصحاب الفكر السیفْل الصحیح.
َما الیح ر تكفیر أ  ين  م  المسیمی  تم م  

ممم له صمممی  اهلل عییمممه  تعمممال    َمممبحانه  بممماهلل  بَر
مممیل   مممان اسیممممان3   َ  مممان اسَممم 3ُ   أَر ال  أَر

 تنكر معی ما  م  الدی  بالضر ر .
إّن مممما یجمممم  بمممی  الممممتاه  أَثمممر بكثیمممر  -٢

ممممما بینهممما مممم  االخمممت  . ينصمممحاب الممممتاه  
الثمانی  متف  ن عی  المبادئ األَاَی  لإلَم ُ. 

تعممممال 3  احممممدا   َممممبحانه  يكّیهممممل ی منمممم ن بمممماهلل 
مممم ُ اهلل المنممممزفل  أحممممدا 3   بممممنّن ال ممممرآن الكممممریلَ 

المحفمممممممم س ممممممممم  اهلل َممممممممبحانه  المصمممممممم ن عمممممممم  
بسیدنا محمد عییه الص    الس ُ  التحریف3  

اّي .   نبیا    َّیهمل متف م ن عیم   َر ال  لیبشری َ 
مممان اسَممم ُ الخمسممم : الشمممهادتی 3  الصممم  3  أَر

مما 3   عیمم   حممج البیمم 3   ان3  صممُ  رمضمم  الَز
ان اسیمان: اسیمان باهلل3   تبمه3  م ئكته3   أَر ًَ

یه3  الیُ  ا خر3      شّره...(   بال در خیّره   رًَ
 و تکفیر. مجمع فقهی رابطه عالم اسالمی

 مجمع فقهي رابطه عالم اسالمي در -
 (، خدود در ۸۱1 /۸ ، ج:۸7/۸ /۸1۸ قرار)

بدود   گرديد ه  کشور اردن هاشمي دائر
مدذاهب اربعده اهدل     يهرک ميفرماي :
 حنفددي، مددالکي، شددافعي و  -سددنت
مدذهب   مدذهب جعفدری، و   و -حنبلي

مددذهب  مددذهب اباضددي، و زيدد ی، و
ظاهری را پيروی نماي  مسلمان اسدت،  

گفتن آن جائز نيست  خون مال  کافر و
بي احترامي  آبروی آن محترم است و و

 آن درست نيست.
ازهدر،   ی شيخاهمچنان مطابق فتو و

 تکفير کسانيکه دارای عقيد ه اشدعری  
ه کسدانيکه بد   نيسدت، و  جائز هستن 

همچنان  و تصوف حقيقي عمل نماين ،
سدلفي هسدتن     کسانيکه دارای فکدر 

 ايشان درست نيست. تکفير
که ايمدان   هرفرقه ای چنان که تکفير

ارکدان   ، وددار رسول اهلله وب أاهلله ب
 ، وارکان اسدالم را قبدول دارد   ايمان، و
 دين ثابدت  از که صراحتاً رای هيچ چيز

ايشدان   باش  انکدار نميکند ، تکفيدر   
 درست نيست.

  «٤» (... ال   
تکفير حکم شرعي اسدت، و ارتبدا    
دارد به حکدم اهلل متعدال و رسدول اهلل    
مانن  حالل و حرام قرار دادن و چيدزی  
را واجب گفتن که منو  است به حکدم  

و رسول اهلل، به همدين ترتيدب    أاهلل
تکفير حکم شرعي بدوده و مندو  بده    

و حکم رسول اهلل اسدت، و   أحکم اهلل
توصيف به اين طور نيست که  هرآنچه 
در قدرآن و   -کفرش ه از قدول و عمدل  

، آن کفر اکبر و خارج کنند ه از  -سنت
اسالم باش . و هنگامي که مرجع حکدم  

و رسول اهلل است  أتکفير به سوی اهلل
نمايم مگر به جايزنيست که حکم تکفير

کسي که قرآن و احاديدث رسدول اهلل   
داللت واض  به کفر او دارن ، بناءً بدرای  

جرد شبه و گمان کفايدت  حکم تکفيرم
 خطدر  نمي کن ، نسبت احکام عظديم و 

ناکي که به مسئله تکفيدر تعلدق دارد، و   
هنگامي که اجرائي ح ود به شدبه دفدع   
مي گردد، باوجودی که آثار مرتب به آن 
کمتر از آثار مرتب به تکفير است، پدس  
تکفير اولي تر است کده بده شدبه دفدع     

 همين جهت است که رسول اهلل گردد  از
 امت خود را در مورد تکفيرکسي که کافر

داده اسدت، رسدول اهلل   نيست هشد ار  
ماير3 ي مد بماء  )فرمود:  أیما امرئ  ال ألخیه: یماَ 

ما  مال  إال رجعم  عییمه انَ  (.« بها أحدهما3 إنَ 
که بدرادر مسدلمانش را کدافر     کس هر »

خطاب کن ، آن کالم بدر يکدي از آن دو   
 -ت اسدت درس مي گيرد. ياگفته او قرار

در ان صورت مشکل به گويند ه راجدع   
، يا سخن بده خدود گويند ه    -نمي شود

 آنچه مذاهب اسالمي را جمع ميکن  -۸ 
 ميباش  بسديار  سبب اشتراک ميان آنها و

زياد است نسبت به مسائل اختالفدي کده   
صاحبان مدذاهب   ميان ايشان وجود دارد.
اساسدات  ه ی بدار  هشت گانده اسدالم در  

لي اسدالم اتفداق دارن .همده ايشدان     اصو
 ايمان دارن  به اهلل سدبحانه کده، واحد  و   

اينکده  ه همه ايمان دارن  بد  يگانه است، و
لوح محفدو    است که از أقرآن کالم اهلل
 تحريدف اسدت، و   محفدو  از  نازل ش ه و

 نبدي اهلل و  کده محمد    همه ايمان دارن 
 و به طرف کافده بشدريت اسدت.    رسول او
ارکان پنج گانه اسالم اتفاق  ی هبار همه در

دارندد : ادای شددهادتين، اداء نمدداز، دادن 
جدا  ه بد  زکات، گرفتن روزه ماه رمضدان، و 

 آوردن حج شريف بيت اهلل، اتفاق دارند  در 
، أايمان آوردن به اهلل ارکان ايمان:ه ی بار
ايمان به کتب  ايمان آوردن به مالئکه ها، و و

ايمان بده روز   و ايمان به رسوالن اهلل، اهلل، و
 همه از شر که خير و ق ره ايمان ب آخرت، و
اختالف علماء مدذاهب   و است. أجانب اهلل

 يبعضد  در فروع است و اسالمي اختالف در
اين نوع اخدتالف رحمدت    مسائل اصولي، و

ش ه اسدت   ذکر علماء سابق قول از است. و
بدرای امدت    اختالف نظرعلماء  :که فرمودن

 ت است.سهول اسالمي رحمت و
مجمدع فقهدي رابطده    دارن  که مالحظه 

است کده   يعالم اسالمي عالي ترين مرجع
 معروف مسدلمين   اکثريت فقهاء مشهور و

 هدر  عضويت آن را دارند ، و  جهان اسالم
 ع گرفته ميشود تقريباًمتصميم که درين مج

ايدن   حيثيت اجماع علماء اسدالم را دارد، و 
ن مسدلما  را را که خدود  مع همه ای فرقجم

 خود مي انند  و  دستور را قرآن ميگوين  و
اساسدات   را قبول دارن  و رسالت رسول اهلل

، همدده را مسددلمان مددي پذيرندد  را اسددالم
گوين . ناجائز مي را ايشان تکفير و دانسته
 کبار العلماء سعودی ومسئله تکفیر. 

مممم له3  التكفیممممر حكممممل شممممرعْل3 مممممرده إلمممم  اهلل   َر
 ل  اسیجمممماب إلمممم  اهلل  يكممممما أن التحییممممَ  التحممممری
مَ مما  صمف بمالكفر  َر له3 يكتل  التكفیر3   لیسَ 

فرا أَبر مخرجا ع  المی .  م    ل أ  يع3َ یك نَ 
ان ممرد حكمل التكفیمر إلم  اهلل     م له لمل  لماَ  َر

فمره  یجز أن نكفمر إال مم  دل الكتماب  السمن  عیم َ 
داللمم   اضممح 3 يمم  یكفمممْل يممْل المم  مجممرد الشمممبه  

گفتده  در صورت که  -بازمي گردد
او صحي  نباش  و مرتکب گناه مي 

( تخريج ح يث قبالً ذکدر  «-گردد
 ش .

و از طرفددي گدداهي در قددرآن و 
سنت بعضي چيزهدای ذکرشد ه   
است که از آن فهيم ه مدي شدود   

 کفرعتقداد اآن عمل وياقول و  اين
با وجود آن دارن ه ای آن است، اما

عقي ه و عمل توصيف به کفر نمي 
شود، از جهت وجدود مواندع کده    
  حکم تکفيری او را منع مي کن .
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 عالمات آن از او ظاهر نشدود، و 
که ک ام چيزی از او صادر نشود 

 نماي . ايجاب کفر را صراحتاً
پدددس اگرکسدددي افدددرا  در 
خواهشات نفساني و عقاي  باطل 
نمايدد  در حدد ی کدده تکفيددر او 
نسددبت آن عقايدد  الزم گددردد  
موافقت ظاهری او به دين اسالم 
م ار اعتبار نيست، زيرا او  داخل 

مشهود بالخير و  در مص اق امت
مسلمان ذاتا نبوده است اگرچه 

نماز بخوان  و خود به طرف قبله 

ور عام ذکر مي کنن  مثدل ايدن قدول    بط
هرکده مسدلمات و    ايشان که مي گوين :

ثوابت دين را انکار کن ، يا آنچه را که  در 
دين حرمت آن ثابت است حالل ب ان ، يا 

و هرکه بگويد :   حاللي را حرام قرارده ،
در قيامت دي ه نمي شود، يا چيزی  أاهلل

از ضروريات و مسائل اصول دين را انکدار  
، يا فعلي را انجام ده  که عمالً کفدر  کن 

است، مثل ان اختن قرآن در جای پلي  و 
يا سج ه نمودن به بدت هدا و مدزارات و    
امثال آن، يا کلمات کفر را قص اً و يدا بده   
طور سخريه استعمال نماي  کافر است، اما 
استعمال دقيق تکفير به شدخص معدين   

مواندع  انتفاء  ب ون وجود شرو  تکفير و
بنداءً   قبالً ذکر ش  درست نيسدت،  آن که

افعال کفدری را بد ون    کسي که کلمات و
علم و يا به طريقه تاويل و يدا در حالدت   

 اکراه اجرا کن  کافر گفته نمي شود.
کفيدر موجدود   اما هنگامي که شرايط ت

حکم  به گردي ه وموانع تکفيرمنتفي باش 
 «٥» کفر و مرت  بودن صاحبش مي کنن (.

 مآخذ:
 .١/٨٨المالنی:-٥١٨/ ٨٢الفتا   )مجم ع  -٨
 (.٨/١٢١السیَ الجرار المتدي  عی  حدائ  األرهار: -٢
 (.٨،١/،الفصَ يْل المیَ  األه اء  النحَ: -،
مممممم ع  الف هیمممممم  ال  یتیمممممم : -٦ 3 ،3٢/٢١ ٦/٢٤٤المَ 
الف مممممممممممه عیمممممممممممی  -٢٢١3٢،١/،3٨ 3٨٢/٨١٢ ٢،٤/،

صمممممحیح ي مممممه السمممممن   أدلتمممممه - ،٦/٢١ممممممتاه  االربعممممم :
المممممدرر السمممممنی  يمممممْل  -٦/٨٥١  األئمممممم : ت ضمممممیح ممممممتاه
 -٤،/،٨الكت  النجدی  :

-١/٦١ -٥/٦٥٢يتا   دار اسيتماء المصمری : -) -٥
 المممممممدرالمحتار:-٤/٤١داراسيتممممممماء المصمممممممری : -٨١/٨٤١
البحرالرائممممممممممممممممممممممممممممممممم :  -،٨/٢٥-٢٥٥-٨/١٨-،٦/٢٢
أصمممممم ل يخممممممر اسَمممممم ُ  َشممممممف األَممممممرار عمممممم   -٥/٨،٦

يصمممممممممم ل البممممممممممدائ  يممممممممممْل أصممممممممممم ل  -،٦/٥٨البممممممممممزد   :
-٦١٨/،يمممممممممتح ال مممممممممدیر:-٢٤٢/،-٦١،/٨شمممممممممرائ :ال
 ،تیسمممممیرالتحریر:-٨/١٨حاشمممممیه ابممممم  عابمممممدی :- ٨/٢٤١
مممممممًد  -٢/٢،٥الت ریمممممممر  التحبیمممممممر: -١،/ ممممممم َع  الَ  اع  ًَ ًم   یفمممممم :  :رد المحتممممممار عیمممممم  الممممممدر المختممممممار -١/٨١٥١الف   ه 
نمممممز المممممد ائ : -٦/٢٢٦  -٥/٨،٦البحمممممر الرائممممم  شمممممر َ 

-٢/٨٢٥أَمممممممن  المطالممممممم  يمممممممْل شمممممممر  ر   الطالممممممم :
 ( ٨٢/٨١٨-٦/٢٤٤المَ  ع  الف هی  ال  یتی :

م ع  -٤ الف مه  محمد ب  إبراهیل ب  عبد اهلل الت یجر : مَ 
مجیم  د ریم   -مجیم  البحم ث اسَم می   -٦/٦٥٢اسَ مْل:

تصمممدر عممم  الرئاَممم  العامممم  سدارات البحممم ث العیمیممم   اسيتممماء 
 (.-٥١،/ ٥٤ عدد: -٥٥،/٥٤ الدع    اسرشاد:عدد:

-٨/٥٤٨رالمختار   حاشممممممممیه ابمممممممم  عابممممممممدی :المممممممد -٥
ممم ع  الف هیممم  -٥٨،/٨البحرالرائ 3بممماب إمامممم  العبمممد: المَ 

شممممممر  مختصممممممر خییممممممَ  -3١/٨١١ ٨٤/٢١٤ ال  یتیمممممم :
 مممممممنح الجییممممممَ شممممممر  مختصممممممرخییَ: -١/٤٥ لیخرشممممممْل:

 التممممممممماج  اسَییمممممممممَ لمختصمممممممممر خییمممممممممَ: -3٢،٦ ١/٢١٤
 تیسممممممیر التحریممممممر: -٥/٦،٨ مالنممممممی المحتمممممماج: -٤/٢٥١
 -٨/٢٦صمممم ل البممممدائ  يممممْل أصمممم ل الشممممرائ :ي -٦/٢٨١

َشمممف األَمممرار شمممر  أصممم ل   -٨١،/، :الت ریمممر  التحبیمممر
مجم عمممممممممممم   -،٢/٢١الهندیممممممممممممه:  -٤١،/٦البممممممممممممزد   :

 -٨/٨٥٥نمم ا ل اسیمممان االعت ادیمم  : ٥/٨٤٥،الفتمما ی:
   -،٨اکفارالمحدی :

و حکم  تکفير مانن  ديگدر احکدامي   
است که  تمام نمي شود مگر به وجدود  
اسباب و وجود شرائط و انتفاء موانع که 

 برای وجود حکم  ضروری است.
يئت کبار علمداء بده ادامده مدي     ه -

عجله و شتاب در تکفير سبب  -نويس 
امور خطرناک مي گردد که، از آنجملده:  
حالل دانسدتن خدون و مدال شدخص،     
تخريب خانه ها، چپاول امدوال عامده و   
اشخاص، برهم زدن زن گي آرام مدردم،  

ميدراث بدردن، و    -و منع اجراء تدوارث 
فسخ نکاح، و ديگر از اموری که مرتدب  

ه ردت مي شودکه، همه آنها به اجماع ب
مسلمين حرام مي باش ، پدس چگونده   
ممکن است برای مسلمان که با وجدود  
همه ای اين محرمات، به ادني ترين شبه 
  اق ام به تکفری شخص مسلمان نماي .

  اهل القبله -1/12
مدراد بده اهدل قبلدة: کسداني ان کده       
ضروريات و چيزهای ب هي دين را قبول 

ل ح وث عالم، حشر جسماني، و دارد، مث
به کليات و جزئيدات، و آنچده    -علم اهلل

مشابه آنها از مسائل مهمي ديني اسدت،  
معنايش اين است که کسي که تمام عمر 

طاعات م اومت نماي  اما در به عبادت و 
ق م عالم داشته و يا ه عين حال عقي ه ب

حشرجسماني را انکار نماي  و يا عقي  به 
کليات و جزئيات ن اشدته   به أعلم اهلل

باش  از اهل قبله نمي باش  زيرا مسدايل  
، و مراد ضروری دين را انکار نموده است

نزد اهل سنت به ع م تکفير اهل قبله در
حکم به تکفير کسي نمي  اين است که:

کفری  صري  و تاوقتي که ک ام امرشود 

را مسددلمان معرفددي کندد ، زيددرا امددت  
مسلمان عبارت از نماز گذاران به طدرف  
قبله نيست، بلکه عبارت از کسي اسدت  
که به ضروريات دين از جملده نمداز بده    

و ديگر مسايل اساسي سوی کعبه مشرفه 
دين اسالم عقيد ه و ايمدان دارد، و ايدن    
شخص کافر است اگرچه به کفر خود ن ان  

 و يا قايل نباش .
اين مسئله ای است که همه فقها امدت  
در آن اتفاق دارن  که، اگر کسي چيدزی  
از ضروريات و مسائل اصول دين را انکار 

يا فعلي را انجام ده  که عمالً کفر کن  و 
است، مثل ان اختن قرآن در جای پلي  و 
يا سج ه نمودن به بدت هدا و مدزارات و    

بده   را قص اً و يا امثال آن، و يا کلمات کفر
  است. طور سخريه استعمال نماي ، کافر

 نتیجه:
ما اقوال و فتاوی علماء مشهور مدذاهب  
اهل سنت را اعم از فقهاء مذاهب اربعده و  
اهل ظواهر نقدل نمدوديم، علدي االخدص     
فتاوای هيئت کبار داراالفتای سدعودی را،  

اين که مشهور است علماء سعودی نسبت 
حتيا  ميباشن ، حال مسئله تکفير بي ادر

با توجده بده    آنکه دي ه ش  چنين نيست.
آنچه گذشدت، حقيقدت تکفيدر، حکدم و     

برای ما روشدن   تکفير، و موانع آن شرو  
رسيم که قضاوت در  مي ب ين نتيجه و ش 

هدای   مفتدي  ات،اين باره جزء وظايف قض
محقق، صاحب بصيرت فقهي و اهل تقدوا  

مورد  و کس ديگری نباي  در اين مي باش ،
پيشي بگيرد و گسدتاخي کند ؛    ها بر آن

 زيرا اين نوع رفتار، خطرات سنگيني برای
و معرفي صحي   دين  دعوت گران اسالمي

 مسلمان فرد مق س اسالم برای جهانيان،
 دارد.اسالمي  و جامعه

 تکفيدر،  از خالل تحقيق در مورد تعريف
و موانع تکفير أنواع، اصول تکفير، شرو  

سيم کده، مدذهب اهدل    ميربه اين نتيجه 
سنت طريقه وسطي است ميان کساني که: 
مي گوين  ما هيچ کدس از اهدل قبلده را    
تکفير نمدي کنديم، و ميدان کسداني کده      
مسددلمان را بدده سددبب هرگندداه تکفيددر  

نظرداشدت موجوديدت    مينماين  ب ون در
شرو  تکفير و انتفاء موانع آن، و خالصده  
مذهب اهل سنت اين است کده تکفيدر را   
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 الس ُ عیی م    الحمدهلل  حده  الصی  
 النبی بعده .

  رآن کریل می يرماید:ر خدا ند متعال دبعد:   
ڤ     ٿ  ٿ      ٹ    ٹ     ٹ  ڤ  چ

ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڤ  

ڃ      ڃ    چ   چ  چ  ڇ    ڇ  

   ڇ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 ٨٤ - ٤النبن:  چژ  ژ    ڑ  ڑ    ک   ک  
آيا نگرداني يم زمين را فرش و  ترجمه:

کوها را ميخها و آفري يم شما را جفدت  
ت و گرداني يم خواب را برای رفدع  جف

خسددتگي شددما و گردانيدد يم شددب را 
پوشش و گرداني يم روز، را وقت کدار و  
پي ا کردن معاش و بنا کرديم باالی سر 
شددما هفددت بنددای خيلددي محکددم و  
گردانيددد يم چراغدددي درخشدددان و  
فرودآورديم از ابر هدای فشدارن ه آب   
ريزان تا برآريم بواسطه آن دانه و گياه. 

 غ های درهم پيچي ه.و با
باتوجه به ارشادات قرآني در رابطه به 
خلقت و فطرت، آنچده را کده در نظدام    
شگفت انگيز آفاق و انفس مدي بينديم   
سراسر بخاطر آسايش بشدر و زيسدت   
بهتر انسانها خلدق گرديد ه و خدالق و    
مالك اليزال يگانه ناظم آن ميباشد  و  
حکمت و اثراتي که محسوس و ملموس 

بينا و عاقل ميباشد ، باعدث   دي ه های 
 ايمان و يقين بيشتر در اذهان ميگردد.
و ارشادات اعجاز انگيز قدرآن عظديم   
الشأن که از هموار بودن زمين باتوجده  
به گوارا بودن آن برای زيسدت بشدر و   
ايجاد موسم های متع د و وفرت گازات 

مفي  و ضروری هدم چدون آکسديژن و    
ار غيره و ساير عناصر ضروری برای امدر 

حيات از قبيل معادن، چشمه ها دريا هدا  
و اشجار که ب ون شك رکدن مهمدي در   
زن گي انسان ها و حيوانات و محديط آن  
محسوب ميشود تذکر مختصری نمدوده  
که اگر به تفصيل روی آن بحدث گدردد   
 ممکن سالها هم بحث آن به انجام نرس .
و هم چنان در بحث کوهها که در واقع 

تدده اسددت و حکمددت هددايي در آن نهف
شگفتيهای عظيمي که ميتدوان در حد    
توان و دي  ظاهری خويش، آن را مکدان  
جمع آوری آب و جلوگيری از طوفان ها 
و باد های خطرناک و به قول قرآن عظيم 
ميخها که جهت اسدتقرار زمدين بدوده    
مورد بحث قدرار، داد کده هربخشدي از    
تحقيق و پژوهش بشر بده ايدن  نتيجده    

ترين اهميت کوهدا  خواه  رسي  که بيش
در زيبايي و ضرورت محيط زيست خلق 

اساس فطدرت  ه گردي ه است. و اينکه ب
بشر به خواب و اسدتراحت نيداز دارد و   
مکدداني کدده در آن امکددان خددواب و   
استراخت وجدود دارد محديط سدالم و    

 مناسب برای زيست بشر ميباش .
و اينکه روز را خ اوند  بخداطر کدار و    

دسدت  ه ود، بحصول رزق حالل معين نم
آوردن رزق حالل و مصدروفيت انسدانها   
در انجام معيشت حالل ايجداب محديط   

 مناسب و قابل زيست را مينماي .
و آفتاب کده بيشدترين منبدع ندور و     
انرجي در روی زمين است اساسي ترين 
و مهمتددرين عنصددر در ادامدده حيددات و 

محيط زيست محسوب ميگدردد. پدس   
ند   کسي که ب ون اجازه همسايه در بل

نمودن خانه خود آنق ر افرا  ميکن  که 
همسايه را برای دايدم از نعمدت ندور و    
گرمددي آفتدداب محددروم ميسددازد و   

دل راه ه هيچگوندده تشويشددي را بدد  
نمي ه  و فقدط و فقدط بده آسدايش و     
 منفعت خويش مينگرد، اما بدي خبدر از  

ينکدده نددور و حددرارت آفتدداب تحفدده ا
خ اون ی اسدت کده بدرای بند گانش     

شته است. پس شرعاً و طبيعتاً ارزاني دا
ناروايي را انجام داده اسدت  عمل منکر و 

که تا ماداميکه ضرر عملش به همسايگان 
و ساير مردم برس  مستوجب جدزای آن  

 ميگردد.
ه جدا  و باتوجه به اهميدت موضدوع بد   

مي انيم تاح يثي را پيرامون ع م ضرر 
رساني بده انسدانها تدذکر نمدوده و از     

بشريت، مسير درست ارشادات ناب، فخر 
 انسانيت را پيموده و راهياب گرديم.

 «٨»«.الضرر   الضرار يی االَ ُ»
در اسالم نه ضرر رسان ن  ترجمه:

 است و نه قبول کردن ضرر.
ابرها که به امرخدالق متعدال و   
فشرده ش ن شان باعدث ندزول   
باران ميگدردد و زمينده نشدو و    
نمای گياهان و نباتات ميگردد در 

ت و محيط زيست نقش امرار حيا
اساسي را دارد، نطر بده تحقيدق   
محققين زراعدت غدرس نهدال و    

جلددب حفاظددت اشددجار باعددث 
بارن گي ميگردد. پس توجده بده   
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 غرس نهالها و حفاظدت از آنهدا تداثير   
مثبتي در حفاظت محيط زيست داشته 

 «٢» است.
و بدداآلخره سددبب ايجدداد بدداغ هددای 

 سرسبز، شاداب و انبوه ميگردد.
تعمق در ارشادات قراندي،   پس دقت و

سبب ارج گذاشتن به طبيعت و محديط  
زيست گردي ه و انسانهای متعه  را در 
 حفاظت از محيط زيست متوجه ميسازد.
و اسراری که در نظام کاينات مضمر و 
گاهي برای بشر هويد ا اسدت سراسدر    
حکمت، فلسفه و ص  در ص  مدوثر در  
ادامه حيات بوده که هدر بخدش آن از   

هدا گرفتده الدي توليد  گدازات      باران 
ضدروری و غيدره عناصدر، در ايجداد و     
زميندده سددازی محدديط زيسددت نقددش 

 اساسي را دارا ميباش .
روی همين اصول ذکر ش ه تمام ابعاد 
 زن گي بشر، که شامل اخدالق، عمدل و  
 ان يشه ميباش ، مستلزم اطاعت و فرمان
 برداری از خ ای بزرگ و اليزال است.

است کده بحدث    پس الزم به يادآوری
موجود راجدع بده اهميدت حفاظدت از     
محيط زيست، بما ميرسان  که حفاظت 
از محيط زيست عدالوه براينکده بدرای    
زن گي خودما و ساير انسانها الزمدي و  

بنابر حکمتهايي کده  ضروری ميباش ، و 
در آن نهفتدده اسددت نددوعي عبددادت و  
 رضامن ی خالق يکتا محسوب ميگردد.

افغانسدتان   امروز در کشور عزيزمدان 
که بيشترين منابع آبي آن از دريا هدا و  

خود آم ه از تکرار اعمال زشت و مضدر  
اجتندداب نمددوده دوبدداره بدده خددانواده  
انسانيت باز گردد و مص ر خير و نيکدي  
به جامعه گردد. و از ان اختن نجاسدات و  
مواد اضافي در آبهای پداک خدود داری   

بخشي مسوليت خدود   نموده تا باش  که
را در قبال حفاظدت از محديط زيسدت    

 انجام داده باش .
و بخش عمد ه در حفاظدت از محديط    
زيست جلوگيری از مواد سوختي اسدت  
که در اثر دود و غبارآنهدا هدوای پداک،    
آلوده گردي ه و باعث مشکالت تنفسدي  
و غيره ميگردد. و نظر به تحيقداتي کده   

رسانه های انجام يافته و بار بار از طريق 
جمعي به نشر رسي ه اسدت بيشدترين   
مواد زهری و مضره که در هدوا پراگند ه   
ش ه است باعث امراض سرطاني و العالج 

ميباش . و هر  گردي ه که ج آ مايه تاسف
کسيکه در انجام اين عمل زشت و ناپسن  

کده در مدرگ و آزار    دخيل باش  حقيقتاً
 هموطنان به نوعي دخيل ميباش .

اسالم کده يگانده مرجدع و    دين مبين 
آيين مق س بدرای حفاظدت از خدون و    
جان مسلمانها است و در ارشادات خود 
کشتن يك انسان بيگناه به قص  بمثابده  

 قتل کل بشر ياد آوری نموده است.
به همين دليل فقهدای علدوم شدرعي    
برای قتدل انسدانها مراتبدي را در نظدر     
گرفته اند ، کده از جملده مدذهب امدا      

در پهلوی بحدث قتدل    هلل عليده رحمت ااعظم
عم ، قتل شبه عم  را نيز مدورد بحدث   
 قرار داده که ايجاب مجازات را مينماي .

نيم کده اگدر   به همين دليل گفته ميتوا
کسددي بدده خاطرسددود جددويي، خددالف 
مقررات وضع ش ه نظام و سداير اصدول   
جلوگيری از آلودگي هوا و محيط زيست 
آن  دست به اعمالي بزن  که عام مردم از

متضرر گردد و باعدث ايجداد امدراض و    
حتي مرگ و مير گردد، بد ون شدك در   
قتل شبه عم  شدامل گرديد ه اسدت،    
امي وار هستم که باتوجده بده اهميدت    
موضوع و عقاب بزرگ اخدروی، همده مدا    

خدرج داده  در حفاظدت   دقت الزم را بده  
 النه برخورد نماييم.محيط زيست مسؤو

سدر  در ارشادات نبوی کده مبدين و مف  
نصوص قدرآن نيدز ميباشد  بيشدترين     
رهنمايي و استقامت دهي امتدان را بده   
حسن هم زيستي و کمك و معاونت بده  
خلق اهلل و خير و بهتری انسان را در نفع 
رساني اش به ساير مردم توجيه نمدوده  
 است که در ح يث شريف آم ه است.

 «،»«.خیرالنا  م  ینف  النا » 
فع شدان  بهترين مردم کساني ان  که ن

 به ديگران برس .
در حاليکه خيدر و نيکدو بدودن بدرای     
انسانها جهات و راه های زيادی دارد. اما 
آنچه که مدورد بحدث اسدت) حفاظدت     
محيط زيست( به اين معني که مسلمان 
مومن و مت ين اعمالي راکه در آن بدرای  
رفاه، آسدودگي و ترقدي افدراد جامعده     
زمينه هدارا فدراهم سدازد و بشدر را از     
مشکالت نجات دهد  از جملده اعمدال    
بهتر محسدوب گرديد ه و باعدث اجدر     

 اخروی و سر بلن ی دنيا ميگردد.
غرس نهال ها و حفاظت از درختان در 
سالمت محيط زيست نقش موثر و قابدل  
مالحظه يي دارد که افدزون براينکده در   
استحصال ثمدر و ميدوه آنهدا اسدتفاده     
ميگددردد، ميتواندد  در زيبددايي محدديط 

و تصفيه هوا از گرد و غبار نقدش   زيست
 مهمي را ايفا نماي .

و اگر به عکدس مسدئله توجده شدود     
کسانيکه باعث رنجدش مدردم و ايجداد    
مشکالت برای خلق اهلل گردد و در زيان 
و ضرر بدرای انسدانها و حيواندات از راه    
های گوناگون از جملده آلدودگي هدوا و    
تخريب محيط زيست در زن گي مدردم  

ون شدك کده در مخالفدت    واقع شود ب 
صري  با آموزه ها و دستورات دين مبين 
اسالم قرار گرفته و هيچگاهي از عدذاب  

 و عقاب در امان نخواه  مان .
 محیط زيست : اثرات آن در طهارت و

حيثيت طهارت فقط در دين، نده ايدن   
است که فقط برای نمداز، طدواف کعبده،    

چشمه ها چاه هاميباشد  و در  
خورد و نوش و ساير ضروريات 
از آن استفاده به عمدل ميآيد    
حفاظددت آبهددا از آلددودگي و  
نجاسات وظيفه هر فرد مومن و 
متعه  به ديدن اسدالم بدوده و    
کسي که ازين مسوليت مبندي  
برحفاظت آبهدای پداک خدود    

اي  در حقيقت وظيفده  داری نم
اسالمي و انسداني خدود را ادا   
ه ننموده است، بهتدر اسدت بد   
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درآدمي بوجود مي آيد  و روح آدمدي در   
 «٦» ظلمت و تاريکي قرار بگيرد.احاطه 

پس يکي از اسباب مهم و اساسدي در  
حفاظت از محديط زيسدت اهتمدام بده     
طهارت و پداکيزگي ميباشد  و توجده و    
التزام افراد به پاکيزگي در هر عرصده از  
زن گي ميتوان  از وجود خود انسان الي 
محيط اطراف گرفته، همه اماکن را پداک  

رداند ، و در  منزه گوارا و قابل زيست بگ
حقيقت امر، کلمه طهارت و پاکيزگي در 
برگيرن ه همه خوبي هدا و جلدوگيری از   
آلودگي های نامناسب و خالف خواسدت  

 و فطرت ميباش .
 محیط زيست : مهم در خاک عنصر

ث از اهميدت محافظدت از   وقتيکه بحد 
الزم اسدت  محيط زيست در ميان باش  

که در نخست عنصر اساسدي کده بندام    
ميشود مورد مطالعه قرار داده خاک ياد 

شود و اهميت آن را در روشني آيه های 
 قرآني جويا شويم.

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ

 ،،یس:  چک     ک   ک  گ

و نشانه يي اسدت ايشدان را در    ترجمه:
زمدين، مددرده را زند ه کددرديم و بيددرون   
 آورديم از آن دانه هاپس از آن ميخورن .

مرده،  ين آيه مبارکه وقتي از خاکا در
به کلمه زمين مرده تعبير ميگرددمدراد  
 از آن همه خاکهای است کده اطدراف و  
اکندداف زمددين را در برگرفتدده اسددت. و 

ين آيه مبارکه بذر، نبداتي  ا همچنان در
 است که به شدکل تخدم بوجدود آورده   
ميشود. و عالوه بر اين وضاحت مي هد   
که حيات از طريق خاک به نبات انتقدال  

نبات به انسانها و ديگدر  ميکن  و بع  از 
 حيوانات منتقل ميشود، و اين حقيقدت 
بسيار مهمي اسدت از ناحيده کيميدای    

ين آيه مبارکده  ا حياتي همانطوريکه در
آن دي ه ميشود) حب( به مفهدوم عدام   

استعمال گردي ه و اشاره به همه اندواع  
سدان غدذای نبداتي    ه تخم مي ارد که ب
 خورده ميشود.

مطلدب اشداره   يدن  در آيه مبارکه به ا

تالوت قرآن و ديگر عبادات شدر  الزم  
ه ش ه باشد ، بلکده از قدرآن و    قرار داد

ح يث معلوم ميشود که طهارت شدعبه  
مهمي از دين بوده و به ذات خود مقصود 

 و مطلوب دين است.
ۆ  ۈ  چني که مدي فرمايد :   ارشاد قرآ

 ٢٢٢الب ر :  چۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ
خ اون  دوست دارد توبه کنن ه  ترجمه:

 گان را و پاکيزگان را.
ي که و در جای ديگر در مورد مسلمانان

در قبا زند گي ميکردند  مدي فرمايد :     
ڍ  ڌ     ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ

 ٨١١الت ب :  چڌ

در ان جا بن گاني هسدتن  کده    :ترجمه
پاکيزگي و طهدارت را دوسدت دارند  و    

 خ اون  پاکيزگان را دوست دارد.
از دو آيه فوق به خوبي معلوم ميشدود  
که در اسالم طهارت و پاکيزگي اهميدت  

 شاياني دارد.
ين باب از صحي  انين ح يثي درهم چ

 «الطهمم ر شممطراالیمان» مسددلم ذکرميشددود
يعني طهارت و پاکيزگي فقط يك حکدم  
از احکام نيست، بلکده بخدش عمد ه و    

ديدن اسدت و در حد يث ديگدری      همم
 يمان قرار داده ش ه است.نصف ا

خ اون  متعال با فضل و مرحمت خاص 
خود به ما اين حقيقت را تفهديم کدرده   

کده بده منظدور     ‡عثت انبيااست که ب
سددوی شدداهراه سددعادت و ه دعددوت بدد

رستگاری صورت گرفته است و ندام آن  
شريعت است، گرچه ابواب زيدادی دارد  
که بحث طهدارت و حفاظدت از محديط    
زيست، پاکي و نگهد اری از آلدودگي و   
نجاست را بيان کرده اسدت. بده همدين    
اساس حتي المقد ور اهتمدام بده دوام    

روح آدمدي را بدرای    طهارت و پاکيزگي
استفاده از کمداالت ملکدوتي درسدت و    
آماده ميکن  و عکس آن هنگدامي کده   
آدمي با حالدت حد ث و ناپداکي آلدوده     
ميشود يك نوع مناسبت و مشدابهتي بدا   
شياطين پي ا ميشود و استع اد و آمادگي 

شديطاني   خاص برای ب ترين وسوسه های

ظداهر هدر چند     ميگردد که زمين در 
 مرده معلوم ميشود ولي در حقيقت زمين

يگانده   ) خاک( زن ه اسدت و ايدن خدود   
ارزش علمي است، که دانشمن ان بگوين  
هشتاد فيص  از خاک زمين از جدراثيم و  

 «٥» باکتريا ها تاليف گردي ه است.
پس با در نظر داشت مطلب ذکر ش ه 

مکان مهم و با ارزش که که زمين يگانه 
در بقا و حيات به حسداب ميآيد  و بده    
اصطالح امروزی محيط زيست محسوب 
ميگددردد، حفاظددت و اعمددار آن جددزء 
عبادات و ادای مسدؤوليت و مسدلمان   

و التددزام بدده حفاظددت آن از  ميباشدد  
مسؤوليت های عم ه هر فدرد مسدلمان   
بشمار ميگردد. اگدر بده مفهدوم سداده     

ماييم، موارد ساده و حفاظت زمين توجه ن
 مثالً .رد بحث قرار داداسان را ميتوان مو

خريطده   ازمصرف سرسام آور یجلوگير
روی زمين های پالستيکي که ضررآن در

باعث قطع ارتبدا  روی زمدين باسدط     
پايين زمين گرديد ه و در نمدو و رشد     
اشجار و نباتات به دهها سال مضر قدرار  

 ميگيرد.
وی همچنددان سددوختان ن گياهددان ر

زمين که ظاهراً يك امر ساده بده نظدر   
 ميرس  اما بخاطر از بين رفتن حشرات
و کرم های مفي ه در زمدين نهايدت در   
ضرر رسان ن به محديط زيسدت نقدش    

اينکه همده موجدودات    اساسي دارد، و
و حم  خ ای يکتدا   حيه و غير حيه ثنا
نها انجام مي هن ، پدس  را به نحوی از آ

جد ی  توجده   باي  در ايدن مدورد  
صددورت گرفتدده و از سددوختان ن  
گياهان در زمدين اجتنداب صدورت    

 من اهلل توفيق و گيرد.
 مآخذ:

 .٥١٦َن  اب  ماجه صفحه  -٨
 عبدااالحمممممممد )اعجممممممار عیمممممممی  ممممممرآن -٢

 عشرتی(.
کنزالعمال يی َن  األ   ال  ااأليعمال   -،

 .٨٢١صفحه 
 .٨حجم  البالاله ص  -٦
 .٦١،اعجارعیمی  رآن ص/ -٥
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 الص    الس ُ عیی َر ل اهلل  الحمد هلل   
 صحبه أجمعی  أما بعد: عیی آله  

سپګووو        قوو ووق   درووۍ قوښووترۍ  قآ وو  

 وووووم   توووۍ قوووۍ شووو و   وووس رووو   یتوووالی    قووو   

 کړ   قو سمق  ې  ي.

سپګووووووووووووووووو       یتووووووووووووووووالی    قوووووووووووووووو  تووووووووووووووووم  و ووووووووووووووووو 

 رزښووترالکۍ تالقګووۍ  قآ   ووۍ تووۍ ووووق قووورق  درووال 

   ووووووووس ر ق وووووووول شووووووووو   ي  وووووووو    روووووووو  : ممدووووووووو  

    ووو   سپګو کوووۍ  توووړ  توووم سوووم ووووو    ووووس توووال 

 «1» .وو ځ  قس القو تۍ ښیالرد ي 

سوبيال ووی  سپګو کۍ  تړي کۍ  ړق وی توالآ

 «2» يآ    قس ال  تۍ   ق    س  ړق  ي. ي  ق 

  سپګوووو  ۍ تمالسوووۍ کو وووو  پوووالرق   توووالردې توووۍ 

 ر  یرګوقووۍ وووی        ووس   ديسديګووو  تووړ  تووم 

  شوووووومو آ  ووووووۍ    ک ګووووووۍ ر  وووووور  تووووووۍ شوووووووي  ي

: ي  ی ووال    وو و   خ ووالی   درووال  ق  وو قال  ووۍ سوو

 . ست ل کیاي  رکو  کیاي قۍ ۍپګو  س

   سپګووووو  ۍ   هوووووو  توووووۍ تووووۍ ک روووووۍ توووووووالقو  

  پالرق وو ش یر تعمد وقۍ کړ   ي:   

 آ  ووم تووال ښوۍ 

آ    سووووووی تووووووۍ  دوووووول کیوووووواي  ز  ل آتوووووو ۍيالښقآ ړ کوووووو

دي وووووووووو  قګووووووووووميآ  تووووووووووال  ووووووووووويدسپګووووووووووو  ۍ تمتووووووووووۍ  ی

سپګوووووووو      ووووووووم  یتوووووووال  موووووووق     وووووووۍ    تمتوووووووۍ 

  یتال  سپ   چالر  سمتۍ ی وال رسوال .

سپګوووووووو     قوووووووور    ګودووووووووالتو توووووووم    قوووووووو     

 یتال  و ۍ  القګړتيال  ق     ۍ قور  څزوۍ توم  

ز    یتووووووال  ويڅیګووووووۍ   دوووووول قووووووس  لیووووووس کیووووووايآ 

یو دوو    ی وووالآ سووو   سپګووو  ۍ   ګوو    قوو   

 رووول شوووو  مووو     څزوووۍ  ووو   یتوووال    وووو   وووۍ 

ز  ي قووووووۍ دګ ووووووۍ تووووووډ ولآ لتیووووور   کووووووړيآ    سووووووو 

 «0»  قالرشیز     يبر  یز  تۍ الرق وو ر    ي.

ال  ګو څزۍ     سس     یتتۍ و و  ال وو  

 وووووووووو   آسپګووووووووووو  ۍ تووووووووووۍ  و يوووووووووو   رکووووووووووړ       

ت وووووول روووووو      یتووووووال  تووووووۍ روووووو  ت وووووول  رکووووووړ    

 قو توووووۍ آ    و وووووۍ    وووووالر تمد ووووړ  الر تم وووووو    ق

  یوووووم    وووووس  ج وووووور قوووووۍ    هللا تعوووووال   خم وووووالر :

 ،اسنسان:چىئۆئۈئۈئېئېئېئچ

آ والدوووۍ  ووووق   و ووۍ توووۍ الرق  ښوووو  ۍ 

 .قشىشكم وو قش  توال    وال و م وو  

ز  ل قووۍ لتووۍ   ر  ووس  تووګ القالقو      قوووال

آ تووووووووۍ ویرووووووووو  قیس ديګ ووووووووس قووووووووړل تووووووووۍ ښووووووووو     ي 

   وووووس مووووال   ووووس  وووو    ر      خووووالر   تووووړ    

رځیر قووووو  ووووس شوووور     مد وووووم تووووۍ  قس وووۍ     

 «19» . رځ  س ال کو  

  ګۍ        م        ت م  د    عال 

سووووووووووووقو توووووووووووۍ ل ي  وووووووووووو توووووووووووال   توووووووووووړي سوووووووووومق   ز 

  السووووو ۍ  وووووس  وووووالتس  سوووووو قآ قوووووو  رووووو   وګوووووو    

آ    وووووویز  رتوووووۍ رووووو    دووووول: زق    صووووويل سوووووړي 

س ۍ شو    سپول توم  رو     مي  تړ  ووم

سووووقآ توووۍ  ر    ووور ری  ت ووومب   لز وووالم  یووور 

       ق ز و ووووووووووووووووۍ     ووووووووووووووووم    وووووووووووووووو       و ووووووووووووووووۍ 

ر  قوښوو ل    تووۍ سووور  دهمدوو     ر ووۍ روو   رتووۍ  

  متمممممم  اَممممممتعبدتل النمممممما    ممممممد  لممممممدتهل    دوووووول:

 آ  م وق   ص سمالتو توۍ دوال و   وس ر ق و   ي

 

ز  ي  قآ  ووو  توووۍ سپګوووو  و وووو ل    وقوووو   ت ووول   

ز چوووووووووووالر   وووووووووووس   کورقيوووووووووووو      مقيوووووووووووو سيال ووووووووووووال  و ری

 «6» .سپګو   ت ل       مي 

: و ووووۍ  ووووۍ  قوووو ق  دووووس  شووووو  وووو     فووووک  دووووالقو   

وي  وو  سپ وو   و ک رتيووال  وو   یتووال      یوتووۍ کوو

    قو  چووالر     وو ا    قالخوو ق دو قیروو تووۍ چو ووال  

خشوووووووووالر تمتووووووووووۍ ت پګوووووووووۍ سوښووووووووووۍ سوووووووووومتۍ  وووووووووس   دوووووووووول   

 «7» آ سپګو    دګل کیاي. رسوي 

 ووووووووو   وووووووووس م ودوووووووووو  قړدو  وووووووووۍ  تس يوووووووووۍ    شوووووووووم   

 :ر ق    ي آیشم شو   ال   ۱۶۷۱تۍ

  روو   وو  څووۍ    خووم  و ووۍ مال وو  تووۍ 

  قوووور  توووۍ    شوووم   وووآ توووقوووو  ي توووم سووومق رووو  کوووړي 

 .تیس فمر قۍ  ي 

چوووووووال د ړ       وووووووويز   تيووووووو  کلهللا تعوووووووال    یتوووووووال  

 وردروۍ رو   ووو   قوس  رو  قو   تم وو  آ   ت ول    

   سوښوووووۍ  ووووووو     پوووووالرق توووووم  کوووووړ   ووووو  ت پګوووووۍ   

 «8» .تمسمق کړي چالر  

و ووووۍ  ووووو       وووو   ۍ   سوووس   ووووۍ ق وووومق سپګووووو  

  تووۍ  رکووړ     تمڅووو   سپوول مووق   هللا تعووال    یتووال

تمالسۍ کو و      سپګو  تر ي وقو        کو و  پالرق 

  ۍ خشالر    تیري تمتۍ  ۍ و   څزۍ ت ۍ   س  .

قوو  سپګووو     ووۍ وووم و   ديووو     قمبيووالقو تووۍ     

 يبر  یوز      دالميو   توۍ ز  ل توۍ   رو   و    لڅزۍ 

ۍ  سوووس   وووس سپګوووو    ووووو  یګ يووو  آ سوووو تووو عاووو   ق

   سوووووووس  ووووووووو شووووووو یر ت وووووووال  ن توووووووۍ و وووووووو  توووووووړ   آ  

ز ووووالنآ   ووووميآ   وووۍ:ۍ قووو ۍپګووووو  س ي  ووو  ۍ خوووم  قوووو

 د  وال ي  توۍ حجآ   ی کو   ووق آ    وال   ګ يو    

 سمق ت م  کو . ل     عال ستو  س تۍ سپ

ز    ي  توووووور       یګووووووک ل یتووووووال   وووووو   ګووووووۍ وووووووی 

 یګوووک قوووۍ   آ  وووۍ  شووو     آ  وووۍ ممدووو  تمتوووۍ  یتوووال  

اوو  شوومدک    قووورق و کووۍ  تووړي يعسپګ

 «4» .سګک

 ق         تووۍ  شوو  ق  ر  

  ت وووووووووووووومخالتو تو ق روووووووووووووو ل تووووووووووووووۍ سوووووووووووووومق 

 «5» .  ر  ۍپګو  س

و ووووووۍ ووووووال تووووووۍ دوووووول ت ووووووالرن سپګووووووو   : 

ط يک  قوښترۍ  ق       شم وومو   

آ     یووووو  ی  تو  رووووو وو ت  ووووو آ ق  ووووووال

 رکوووي     ووۍ و ووۍ ديووو   تووۍ تيال  تيووال 

  ز  ي  رکووووي  ووو     ق لڅزوووۍ  رتوووۍ 

 «4».ر    تۍ    ق   سرډ   د  کیاي  
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 «11»أمهاتهل أحرارا 
 ووووووال   تالسووووووو څووووووۍ  سوووووو  سګووووووک    

 ووو   وووۍ ت   ووووس موووال   وووس قس وووال  تم وووو    يآ 

 .ز   تي  شوي  يل ير   څزۍ 

ال ووووووووم قيوووووووو کګم        یووووووور   ووووووور ری   قوووووووۍ  درووووووو

ښوووووووو يستم تووووووووۍ  متروووووووو ق   تي ووووووووال   رکوووووووووي  وووووووو  

ويڅوو  مووق قګوومي  وو    وووو چووال سپګووو    سووګ  

 ړي    سپل  زصوال قس ال  ر   تم وي.ک

و  ۍ تووۍ هللا تعووال   یع وو   د وو    آ   ووۍ سپګوو

 ووووو  داوووووال  سوووووم ئيګو توووووۍ   خمتوووووو   وووووۍ  هللا تعوووووال  

ن  رکووړ     قووۍ   شوو رجو    ربړ قووو څزووۍ قجووال

 یتوووالقی  سووو ر  ښووو   روووو  توووۍ   بوووو  الووووو کووووړ    

آ قوووو   ال  سوووم ئيل وووو سپګوووو   دووو   تم يووو  داوو

هللا تعوووال     یع ووو  توووۍ سپګوووو  ۍ څزوووۍ       وووۍ

 توتۍ وال  قۍ کړ   ق   ۍ    خم الر :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

ٹ   ٹ  ٹ      ٿٿ  ٿ

 ٤براهیل: إ چٹ  ڤ  ڤ
 ؛ و وو   و  کوړق ووال   سو  و وۍ

 ووال  توۍ ښوېګهۍ هللا و وۍ   "   دول توۍ دوو  سپول

 وۍ  تال ووس و وۍ  .وړيو ق تال ووس توم و وۍ  و    وم  

 سووز  روو  تال ووس  وو    قوور ئ قووۍ خمتوقيوالقو

 ښو   س ال ووس        ز  و  روس س ال ووس ربړ  و آ

  وۍ   رم س ال ووس وښووس    تۍ. سالت     ق ل ر 

 .     ز ی    وي   وري

گ  گ  ڳ  چ    دووووووووووووول  وووووووووووووال  خم وووووووووووووالر :

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

  ٢١المائد :  چہ  ہ  ہ

دو  تۍ وال    م  كګۍ     و و  سپل  

  تۍ  د         "  ى ز ال دو ۍ

  هللا و وووۍ یع ووو   ر توووۍ ز ق کوووړ    ووو  و وووۍ 

ۍ تووۍ تال وووس كووس تال وووس تووۍ  روووۍ دمسووۍ وووړى   و وو

 تالچالوووووووووووال آ تال وووووووووووس رووووووووووس تيوووووووووو   کووووووووووړ   تې  بوووووووووور  

 تم ووو ئآ    تال وووس تووۍ رووس و ووۍ څووۍ  روووړ   وو  

  .قړل وښوس رس وې ال تۍ قۍ     روړي  تۍ

س  سوووووووونيڅ    ووووووووو     شووووووووعالر قووووووووړل تووووووووۍ   سوووووووو

فوووووس     ووووو   یتوووووال    یالوګيووووو      آر       

   توګ القالقو تووۍ سوال رق  ښوو رال  ومقوول 

ۍ  توووووووووګ القالقو خووووووووم   ق  ووووووووو   کووووووووړي توووووووو

 «14» . خالځ  کړي 

  رو :  :   شيې الاسس   د  تي يۍ

کوووووۍ چیرتوووووۍ  ښووووو رال     توووووګ القالقو  توووووۍ  

ال رق تیوووووووووور   کووووووووووړي آ قووووووووووو تووووووووووۍ  و ووووووووووو سوووووووووو

 تووګ القالقو  خووالځ خووم   ق   ووۍ  وو    

القالقو سووووي س   وووووو  سووووي س  و ووووو  تووووګ 

 «16» .مي ی   مي 

 ووووۍ  يرووووو تووووووال  څزووووۍ ر ق وووول  ي    

  ط  التحمیه التستح  العی  يیه.   :

 ق ووووووووووس  ت صوووووووووع و   وووووووووو  خو څزوووووووووۍ ووووووووووو ووووووووووی

آ ښوووووووومو     الشووووووووو القو تووووووووۍ سسصووووووووو     سووووووووړدو

 :کو   ي   ۍ    هللا تعوال   خم والر سپګو     ر 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ

پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ

 ٥٥النساء:  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ
س   هللا توۍ  سم څۍ   يل  ى    تال وو 

قالردرووووووووۍ    ښوووووووومو        الرق وښوووووووووس   و ووووووووو  ووووووووس

 الشوووو القو توووۍ سوووالطم قوووۍ یرګېووو    ووو  و ووول ري 

کووووړ   شوووووي تووووم خشووووالر القوووو   قيووووو  شووووود ي    

خمدال  قوووۍ وووووي  ووو  س  وووووۍ  ووووق   وووۍ     طرووووۍ 

 ووووووۍ   ي  بال ووووووس      ووووو    سوووووې  قش  روووووس مال وووووال 

    ق  ووووووووور وووووووووو  تووووووووۍ سپوووووووول  وووووووووري قووووووووۍ ز وووووووووق  

  مستر  ى تي   وړ .

   سووووووس  توووووووۍ توووووووالردې  وووووووس خ وموووووووالن   و ووووووو   

ووووو    پووووالرق تمسووووومق شووووو   ي تمڅووووو  یتوووووال    

        وووووووو   یتوووووووال   وووووووۍ قس وووووووۍ څزوووووووۍ قجوووووووالن 

 سووووووس    توووووو   ق ووووووال  تووووووۍ سوووووويور   ووووووس  ووووووو    

      وو  قووۍ و  سپګو کووۍ   قوو   کووړيآ  سووون 

  وۍ   م وۍ خ  وۍ  وسوۍ رسوو  هللاۍ و     ت

ديووووووووال    قوووووووووو خ ومووووووووالتو  ووووووووړل   ر شووووووووو ق  کووووووووړق    

  قووووووور   یوووووور  تمتووووووو سووووووي و تووووووۍ سسخوووووو  تووووووم  هووووووال

آ توم    و     توګ القالقو  وو ړل د ګووۍ    قلدو ق

  سسخوو    دصووو   دوو   وووی   ت ووم خووالر و

 ز   شو .لتم  هال  

      سوووووووووووووس   شووووووووووووومرع     رشوووووووووووووال  تو  ظووووووووووووو 

 تووووګ القالقو   سووووال ر    سپګووووو  ۍ سووووالترۍ   وووووم 

 تووووووووګ ال   تووووووووړي خمدصووووووووۍ  ق   ووووووووۍ څرګووووووووۍ  وووووووو  

  روو : کووۍ چیرتووۍ  :تس ووۍ  دوو  تالدوو و  شووال  

ۍ   ت  یور    سوالرن ښو   تو ۍ تيالر     تۍ تیورق ديوال 

څزووۍ  وووو    وووس ق ووال  تووۍ چو ووال   ووس   ووۍ     قووو 

ز  ي    سسصوووووو   رکوووووړي  ووووو    وووووو   قوووووړل  پوووووالرق ل

   ق وقووووووۍ  يآ سوووووو ر صووووووحال   ر کوووووو  دوووووو  ووووووووق ديګګووووووۍ 

 ظو  توۍ    ووس ديوال    و و     ګو    کتوم  تال م

کووووړ    :  ووووووق  هللا تعووووال        پوووووالرق ر   سوووو و   ووووووو 

   سګک   سګ و  ۍ قس وۍ څزوۍ سوس  کوړ       

کوړ       ق وال وقو   رو ق  وال  رو  یوو  وو هللا تعال   د

 «12» بالسو.  سس  تم سۍ ت   تۍ ر مګی څزۍ ر   

تووۍ تووۍ ک ګووو  وووق   دووس  شووو  وو   سووس  و ووۍ    

 .سپګو  ۍ سالترۍ کوي یی ق ال          تړ    و ړ 

سنيڅ   ق ال    ر تګګوو څزوۍ قړل تۍ    سس   

تووۍ تمبوالقو  ووس    مد ووم     تووال    آ سووو     وۍ 

    قس ووۍ تمتووۍ   دوول چووال ال    هللا تعووال    وو   یتوو

دوووو   ی وووووال     یتووووال     یتووووال    دروووو ق قووووس  یو  

 پووالرق تي  شووو  ت ووال ن  هللا    ووۍ  پووالرق قووۍ دګیووس  

و  رشوووال  تو ګووآ  سووس   شوومرع  توووۍ سپګووو ديسدي  

ز    ووو تووۍ  تووړي  مووو    يآ ل قووۍ قس ووالقو    ووس 

آ قوووووو ر    مهوووووووالر   ديګ ووووووس تووووووۍ توتووووووۍ:   د ووووووولآ دتووووووی

ز    وو څزوۍ وال  قوۍ لس    ۍ  ړ    قو  س  ک الر  

 والقګړ    قآ تۍ ز الن  س  رتۍ وو یس سهیشو  

ز  ووووووو   ووووووووو  وووووومي لشووووووو     کووووووۍ  یالتوووووو  قووووووس    

ق   ووووووووومو    مسوووووووو    ر رووووووووالقو تووووووووۍ روووووووو  و ووووووووۍ سووووووووم 

 «14» .الرښو قۍ کړ   ق

الرق  وووووووو   یتووووووووال  وووووووووو سپګووووووووو       ووووووووو       پوووووووو

     سپووووول  یګ يووووو  توووووۍ چو وووووال   وووووس    ګووووووو   

و      سپګوو    څو کۍ   قو   کوړي    وويدسپګو 

 سګ و   ی وال.

   شوووم  سوووس   م ودوووو  تس يوووۍ توووۍ وو  تووو ۍ 

آ ز   تو وووووووو  کیوووووووواي لال  ق وووووووو   ي:  یتوووووووو  ووووووووال ق  ووووووووس ر 

ووال ذ يګووۍ کو وو وووال ويڅوو    و وو    قوس  یو   ووو 

 .ز ر  و مق قګمي 

 سوو ع الر تووۍ سپګووو  و ووو و  وقووو  سوومق    تووۍ وووم 

 س وووووۍ دووووو تمد  و ت  وووووالر  ووووو   ي   ق
 
       شووووو و  

 ګ وقووووۍ  وووو   ووووۍ قس ووووۍ څزووووۍ رقوووو   آ و ووووۍ رووو    

آ موق  ومي  و  سپګووو    تمالسوۍ کوړي    سپوول   ي

قووووووووۍ آ  ووووووووو      وقووووووووۍ     ګ و   کووووووووړ  دمسګيووووووووک تعووووووووی

سپګووو  ۍ   و    مي وۍ  ومي  و   وۍ و وۍ و وو سومق 

آ  ووووو   ستوووو ګو  پووووالرق   ووووالرزق کوووووي  مسوووو ۍ  کووووړي 

 ګ وقووۍ   سپوول تدووزص    سوو  س     تووۍ ط يکوو  

 «15» عو    ش  ريو           ګ ي  مق  مي. رال

     شم تي   ۍ تۍ  سس   شمرع   س  یهال

 استاد امان وفا 
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 .   سپل  زصوال قس ال  ر   تم وي 

    پووالرق    تووۍقووړ   سووس  سوونيڅ    ووو     -۴

 ووووو  سګوووووک   سګ وووووو  وووووۍ قس وووووۍ څزوووووۍ  ووووو     ر ق

سس  کړي      ووو هللا تعوال   درو ق  وال  رو  یوو  

     ق ووووووال وقو   مګووووووی څزووووووۍ روووووو     سووووووس   کووووووړي 

 تم سۍ ت   تۍ ر  بال وال.

و  رشال  تو ګديع  تۍ سپګو ديس  سس   شمر -۵

 ز    و تۍ  تړي  مو    ي.ل س   قس القو 

آ ي ز   تو ووو  کیوووا ل   وووۍ  يرووو   څزوووۍ  یتوووالقال -۷

ذ يګووۍ کو ووو وووال ويڅووو    و وو    قووس  یو   وووآ 

 ز ر  و مق قګمي.

   سووووووووووس   شوووووووووومرع     رشووووووووووال  تو  ظوووووووووو     -۶

قووووور     تووووګ القالقو   سووووال ر    سپګووووو  ۍ سووووالترۍ 

 مدصۍ  ق.تۍ    ق     وم  تګ ال   تړي خ

ويو   توم سپګوو  ت والتو موق  ومي  و    و و   -۷

  ریوووو      آسووووو   ووووس   ۍ   سپګووووو   سووووالتګو    توووو

 سوووو  یال   پووووالرق توووول ال  تووووۍ  تووووال توووووال      و ووووو 

  ووو کتووالقو السوووقۍ  ر رووډ کووړي  وو    ختووال  س ر   

 تۍ     ه . 

ز ووووووق      یي ووووووۍ  ق  وووووو    سپوووووول ويووووووو      -۱

   تم ووو توۍ  دال  قو څزۍ تۍ  ی  قۍ  خالځ  کوړ     

ق ووووووووووړ   وووووووووو  ز ووووووووووق   ووووووووووو   ګ ووووووووووورآ   ر  ق    یوووووووووالز 

سپوول شووو  ومقوول ښوویالر کوووړي  آ سووال رق  ترعرووالن

سمق  تو        آ  ت الو    الو  تۍ  ت ال د    وق  

   ويو     سپګو  ۍ سالترۍ  کړ .

   وفوووووووووووووځ   څېړیووووووووووووس    ق ووووووووووووالئجو   ال  تووووووووووووۍ 

ر   یوووووووس  ر سوووووووو ۍ الز  توووووووهی  وووووووو       څېړقیووووووووز  

   ق ول قۍ  وال  توم  وال    وفوځ تۍ تال   س څو 

کووړ ا   ووۍ  وو   ووو  تګ وو     څېړقیووز  وفوووتالن 

 الق ۍ  و ي   ميآ تۍ  القګړي و   و ۍ شومي  

 توووالئل  وووو    سګ وووو تووووۍ    قووو   وېووووم    ق    کووووی 

 عګو ې ي سو څېړ قیی    دالمص روس   څېړیوس    

ت  يوووووووووووق  ر سووووووووووو ۍ توووووووووووم  و يووووووووووو      قیز ر ووووووووووووم 

توووووووووووووې ي  ووووووووووو     وووووووووووو ا   پوووووووووووالرق څوووووووووووو مق ت وووووووووووورق 

  الدتې ي.
   تووا     ر   ز رن توۍ    قو ول کوو   و  -۱

تووووووووۍ تعګي وووووووو  ق ووووووووالم  ووووووووس  سپګووووووووو  ۍ  و يوووووووو     

 وووووالیس  وووووال  توووووم   رزښوووو  توووووۍ   ق ديسدي ووووو   وفوووووځ

  ال  کړي.
 روالدم  کم  و تۍ    ق ول کو         تګ ال -۲

  تال وووووووۍ  ذووووووووالقو   تروووووووودم توووووووۍ  وسووووووووۍ     وووووووۍ الر  

مق  ووووووو  سوووووووس   شوووووومرع   ووووووۍ ق سپګووووووو  ۍ   هووووووو 

و وۍ  طو   و  توۍ رو  سوالترۍ قوۍ کوو   

 .  ق  مق قګم  تۍ و    س   

   ووووووق  قمدوووولق  قويوووو  یۍ  يرووووۍ ووووووق خ وووومي 

آ ومڅووو    ز کووړ آ ز وووق   ووۍ  یووالو و څزووۍ  ق

الطم  وووووو قووووۍ ویرووووو  قیی سووووال ووڅو      قوووو ل سوووو

دي وووووو   مم وووووو  روووووو   وووووو      قوووووو  ديس  آ ووووووال و ی  وووووومي 

آ قوووووووو دالوووووووو   ووووووو    و ووووووو    وګ وووووووۍ تیووووووور  کوووووووړ   ي 

  ریووووو      آسوووووو   وووووس   ۍ سپګوووووو   سوووووالتګو    تووووو

 سوو  یال   پوووالرق توول ال  توووۍ  تووال شوووو      و وووو 

ختوال  س ور  ي   السووقۍ  ر روډ کوړ   و  کتوالقو 

 تۍ     ه .

 

  سپګو  ۍ  رم  ووق  توۍ     ر  ر کووي  و  

سپګوووو    تووووۍ ق ګوووو آ ستووو ۍآ تت  وووو  قووووۍ سووووالتل 

 ی  یوووووووووووووووووووس    آ سپګوووووووووووووووووووو      قي وقوووووووووووووووووووو   کیووووووووووووووووووواي 

سمښر یس  یر ث   آ  و  سوالترۍ رو  ووی  و والرآ 

سمښوووووور یس تووووووۍ  دمبووووووالیۍ     آصوووووو  د آ  سووووووس 

قيووو کګم  تووۍ  تم وووو ز وووق   شووم قو    آ  تيووال  وومي 

توووۍ څیووور   ال  ووو   کوووړ     قووو      سووونریز  ووووو  

تووووووووووووووووۍ تمدت ووووووووووووووووو    وووووووووووووووو         و ووووووووووووووووو  روووووووووووووووو   

صآ  ال     سووووووووووووس   سووووووووووووال ر  تدووووووووووووز خ الیتوووووووووووو 

  وووووووو  قووووووووم ر          رووووووووۍ  شوووووووو  ت الآ  سوووووووو  س 

آ     قووو ز ووووق         القووو   ر   وو  سپوول  قیووز 

پل ويو      دوال  قو څزوۍ     یي ۍ  ق      س

ن تووۍ  یرګووۍ  خووالځ  کووړ     تم وووو تووۍ       یووالز 

آ سوال رق  رق ړ     ز وق   وو   ګ وورآ ترعروالن

تووۍ    سپوول شووو  ومقوول ښوویالر کووړي     وووق  دالووو 

آ  ت ووووالو      وووو   موووو ن سوووومق   ويووووو      ت ووووال 

 .سالترۍ  کړ  سپګو  ۍ 

   څی قیووووز   ې اوووو  تووووالو   تووووۍ القوووو   توتووووۍ   

 کړي.و تۍ      و تۍ تۍ ويو 

   ور   ز رن قووۍ  رشوال  حوج      دووالخو    -۳

ر  تووووووۍ  ری وووووو  ويګووووووۍ کوووووو   وووووو  تووووووۍ سپګووووووو  سوووووو

ترووودم       ووو    تال ووۍ  ذوووالقو   دمقووال و  ووس  

و    توووووووووووۍ  وسوووووووووووۍ   یتووووووووووول   سوووووووووووال س ر زیوووووووووووس 

سووووووويال يو توووووووۍ ال زدالتوووووووۍ تم س يوووووووال  رکوووووووړي        

 تۍ وی  قل ي.  ړل  الوالتوقو 

عیمممی خیمممر خی مممه محممممد   صمممیی اهلل تعمممالی   
 عیی آله   صحبه أجمعی .

 
ال  ) - ٨  3 الم تب  الشامی  ٨١/ ١٤٢مجی  الَر
( الم تبممممم  ٨٢البنممممما 3د. يممممم اد3 اسیدراألَممممم د3 )ص:  -٢

 الشامی 
الجمممم هر 3 أبمممم  نصممممر إَممممماعیَ بمممم  حممممماد الفممممارابْل  -،

هممم(3 الصممحا  تمماج الیالمم   صممحا  العربیمم  ،١،)المتمم ي : 
تح یممم : أحممممد عبمممد الالفممم ر عطمممار3 ناشمممر:  (٨٥٢١3/ ٦)

  هممم ٨٦١٥بیممر ت3 الطبعمم : الرابعمم   –دار العیممل لیم یممی  
- ٨١١٥ ُ 
حامممد صمماد   نیبممْل3 معجممل  - یعجممْل3 محمممد ر ا   -٦

3ناشممر: دار النفمائس لیطباعم   النشممر ۰۷۱لالم  الف هماء ص 
 ُ ٨١١١ -هم  ٨٦١١ الت ری 3الطبع : الثانی 3 

ممممممال المممممدی  بممممم  محممممممد العزیمممممز 3  -٥ جعمممممین 3محممممممدَ 
 اسَمم ُ  ح مم   اسنسممان يممْل ضمم ء المتالیممرات العالمیمم )

 3  ناشر: مجی  مجم  الف ه اسَ مْل٨٢ص: 
   توووووور3  ۴۰ح مممم  ْل اصمممط حات   مممام   ص د -٤

 ۰۸۴۷ ايالانستان3 کابَ َیاَْل عیُ    ح   
 می (  الم تب  الشا٢/  المَ  ع  العربی  العالمی ) -٥
الشممح د3 عیممْل بمم  نممایف3 مفهممُ  الحریمم  بممی  اسَمم ُ  -١

 ٢١٨٨ -هممم  3٨٦،٢  الطبعمم :األ ل 3 ٥ الجاهییمم  ص: 
ُ 
  )٥ص:  مفهُ  الحری  بی  اسَ ُ  الجاهیی ) -١

 متائف  همم(٨٦٨٤المتم ي :  محمد الالزالمْل) 3الس ا -٨١
الطبعمم :  ناشممر: دار ال یممل3 دمشمم  (٢،٤3ص:  الحمم )
 ُ ٨١١٨ - هم ٨٦٨٨األ ل 3 

 3 عصمر الخ يم  الراشمد ) العمر 3أکمُر بم  ضمیاء -٨٨
 الناشر: مكتب  العبیكان 3)٨٢٥ص: 
 (  ٦٤/ ٥ البدای   النهای  ط إحیاء التراث) -٨٢
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 چکیده

توبه يکي از بزرگ ترين موهبت های 
الهي برای بن گانش مي باش  که از اين 
طريق بن ه گنه کار و دور از خ ا، مدي  
توان  خود را به خ اون  نزديك نموده و 

ا کسب کند . زيدرا توبده    مقام بلن ی ر
ه يه ی است از جاندب خ اوند . چده    
کسي از جمله ای انسان هدای بيد ار و   

 پي ا مي شود، که کسي برايشهوشيار 
را ب ه ، و لدي او  بهتر ه يه يا تحفه و 

قبول نکن   ما چنين شخصدي را نمدي   
توانيم سراغ داشته باشيم. امدا جهدت   
بهبود زن گي انسان خ اون  توبه را که 

اسم التواب خودش سرچشمه گرفته  از
است، به بن گانش بده صدورت عمدوم    
ه يه مي کن ، و مي خواه  با اين کدار،  
انسان را پاک نموه وبه همان جايگاهي 
که برايش درنظر گرفتده اسدت عدروج    
داده و مسکن گزينش بسدازد. درايدن   
مقاله برآنيم تا توبده پيدامبران الهدي،    
و علمددا، جدداهالن، مرتدد ان، کددافران  
منافقان را مورد بحث و بررسدي قدرار   
دهيم، و نشان دهيم که توبه نه تنها که 
مربو  به بن گان گنهکار خ اوند  مدي   
شود؛ بلکه توبه عام است و شامل تمام 
بن گان خ اون  بده شدمول پيدامبران    

 الهي نيز مي شود.
 مقدمه

توبه بده عندوان قدوی تدرين انتدي      
ويروسي است که تمدام ويدروس هدای    

تر وجود انسان را از بين بدرده و  کمپيو

نسبت به ايشان نيداز بيشدتر داريدم و    
نسبت به عصر ايشان در عصر مدا نيداز   
بيشتر احساس مي شود. ازخ اون  مدي  

اين توفيدق را رفيدق همده    خواهم که 
 انسانيت بگردان . آمين.

 توبه چیست؟ -1

ن يش ، توبده  ااگر انسان به خوبي بي
چنددان عمددل شايسددته ای اسددت کدده 
براثرآن، تمدام گناهدان انسدان معداف     
خواهن  ش . ب ون تردي  انسان از گناه 
خالي نيست و امکان دارد که هر وقدت  
از او گناه سربزن ، پس توبه کردن هدم  

وقت ضروری است. روش توبده ايدن   هر
حد يث   است که عذابي که در قدرآن و 

برای مجرمين يا گنه کاران آم ه، آن را 
شايسته اسدت   ن يش ، واياد کرده و بي

در ضمن ياد آوری عذاب با زبدان، نيدز   
نماز، روزه و عبادت ديگر که  توبه کن  و
، اگدر  باي  اداء نماي قضا ش ه، از نزدش 

ل يدا تلدف نمدوده    حق شخصي را پايما
يدا   باش ، از او طلب بخشدش نمايد  و  

فعاليت های هر فول راين کمپيدوتر را در  
وجود انسان قوت مي بخش . ب ون تردي  
هيچ انساني نيست کده نيدازی بده توبده     
ن اشته باش ، چه از گناهان کبيره) مانن : 
شرک، کفر، نفاق، ظلم، قتل، زنا، غيبدت،  
تهمت، دروغ و ...( و چه از گناهان صغيره 

چك، و هيچ تفاوتي ميان انسان هدا  و کو
هم گذاشته نش ه است که افراد خاصدي  
باي  باشن  که توبه نماين  و ديگران از آن 
معاف ان . نه، حتي پيامبران الهي نيدازی  
به توبه دارن  تا خ اون  ايشان را مشمول 
رحمت بيکران خود قرار ده . پدس بايد    
گفت، که گنه کاران به صورت اولدي نيداز   

به توبه کردن دارن ، تا اين نسدخه  ج ی 
قوی و دوای با کيفيت، سبب از بين بردن 
ويروس و کشتن مکروب مرض، در وجدود  
انسان ش ه و فعاليت های اعضای ب ن را 
دوباره برگردان ، که ايدن خدود از جملده    
بزرگترين نعمت محسوب مي شود. پدس  
دير نيست و نباي  غفلت کرد، زيرا پيامبر 

 مي کن  که: من روزانه ص اشاره  اسالم
بار استغفار مي گويم و به دربدار خ اوند    
توبه مي کنم. چنانچه مسلم از اغر مزندي  
روايت کدرده اسدت کده پيدامبر اسدالم      

) یما ایهاالنما  ت بم  المی اهلل يمانی ات بمه  ن :دفرمو
ای مردم به دربدار خد ا    الیه يی یُ  ممن  ممره(

او  توبه کني ، من در روز ص بار به دربدار 
يوسدف قرضداوی، توبده،     توبه مي کنم. )

( آيا ما و انسان های هم عصدر مدا،   13ص
 امبر اسدالم دن فتنه، از پيد رادر اين دو

بي نياز ترهستيم  نه خير! هرگز؛ بلکه ما 

و بده  حقش را برايش پس ب ه  
گناهان ديگر اظهدار ند امت و   

شيماني کدرده و خدود را بده    پ
شکل گريه کنن گان در آورده از 
خ اون  متعال نيز طلب بخشدش  

اشمر  عیمی تهمان ی3 ترجممه: محممد اممی   )بخواه .

 (٨،٨-٨،١حسی  بًر3 ری ر بهشتی3 ص

 ارتباط تائب و تواب -2

يکددي از روابددط هميشددگي  
انسان با خ ا رابطه توبه اسدت.  
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انسان به واسطه گناهان پي در پدي اش  
و پشيماني، م ام از پدي هرگنداهي بده    

بده متوسدل شدد ه و اميد  دارد کدده    تو
توبه پذير، توبده او را بپدذيرد.    خ اون 
نقلدي،   نيز به داليدل عقلدي و   ون خ ا

ڄ  ڄ  چ  ر( است.تواب) بسيار توبه پذي

٨٤النسممممماء:  چڃ  ڃ  ڃ
يقينددددددا  

بسيار توبه پذير و رحيم اسدت. بد ين   
جهت تائب را نه تنها کده مدي پدذيرد    

) در اينجا تائدب   بلکه دوست مي دارد.
فرد است و توابين که بيان ش ه جمدع  
توبه کنن گان است( چنانچه قدرآن بده   

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  آن اشاره مي کند : 

٢٢٢ ممر : الب چۋ   ۋ
يقددين  بدده 

خ اون  توبه کنن گان و پاکان را دوست 
 مي دارد.
انسان گنه کار به دنبال مغفدرت   اگر

ست، خ ا نيدز بده   خ ا و توبه پذيری او
ار خويش بوده و همه دنبال بن ه توبه گ

رسوالن را بدرای برگرداند ن    ای انبيا و
مردم به سوی خودش فرستاده اسدت.  

لدي اش  تج اسم التواب الهدي ظهدور و  
بده   که تائبان را بپذيرد و اقتضا مي کن 

 سوی خود خوان .
بانك مي آي  کددده ای طالدب بيدا                 

 جود محتاج گ ايان چون گ ا
خواهد  طدالبي                  جود محتاج است و

 هم چنان که توبه خواه  تائبي
از نظر مولوی ارزش عمدر آدمدي در   

توبده  است. انسداني کده    تائب بودن او

عمر بي توبه همه جان کند ن اسدت            
) قادر مرگ حاضر غايب از حق بودن است 

 (74- 73، ص۸3۱۱فاضلي، تفسير موضوعي مثنوی معنوی، 

زماني که به قرآن مراجعه مدي کنديم   
در مي يابيم که پيامبران الهي اينگونده  

شان را بوده ان . که داستان توبه کردن اي
 ذکر مي کنيم.

 توبه های  پیامبران -3

 توبدده هددای پيددامبران و   قددرآن،
برای ما بيان مدي   را برگزي گان خ اون 

کن  که چگونه وقتي دچار لغدزش مدي   
 به توبه و شتابان پشيمان ش ه و ، ن ش

باش  که خ اون   ن ،داستغفار روی مي آور
 آنان را بپذيرد. توبة آنانرا بيا مرزد و

 ه حضرت آدم )ع(الف( توب

 ؛مقت ای تائبين هماندا آدم  و الگو
است که خ اون  باق رت سر شدار خدود   

 او روح خددود در از بيافريدد  و ايشددان را
دستور داد که بده آدم   به مالئك دمي  و

 به او خ اون  تمام اسامي را سج ه کنن .
 بده خداطر علدم و    او ايدن رو  از ياد داد.

 يفرشدتگان الهد   بدر  آگاهي ب ان اسماء
بدود کده    ؛ايدن آدم  و ،برتری يافدت 

معرفت موفق گرديد ،   درآزمايش علم و
 را او نخستين مرحلة تکليف، خ اون  در

 همسرش را و او د، دا مورد آزمايش قرار
 خوردن ميوه يك درخت مخصوصي از از

خوردن  درختان بهشت برحذر داشت از
آزاد  ايشدان را  ميوه بقيدة درختان آنجدا، 

 ؛بود کده ارادۀآدم اينجا  در گذاشت.
وسوسة شديطان   در مقابل ضعيف ش  و

 نهددي پروردگددارش را  قددرار گرفددت و 
آن  اق ام بده خدوردن از   فراموش کرد و

بده ايدن    درخت ممنوع شد ه نمدود، و  
ولدي   ،يت گردي درتيب مرتکب معصدت
 شدتابان بده وسديلة توبده و     فاصله و بال

آن  غبددار  روان خددود را از  ،اسددتغفار
نفس خدويش را   داد و معصيت شستشو

 .آراسته گرداني  پاک و
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 

٨٢٢ - ٨٢٨طه:  چۈ  ۈ
 

عصيان  يشبه پرور دگار خو ؛آدم
سددپس  بيراهدده رفددت،بدده  ورزيدد  و

 بدددر او را برگزيددد  و پروردگدددارش او
اصدل   هد ايت کدرد.   وی را ببخشود و
اينجا فراموشي آدم است کده   بحث در

کدرد و بده    ايشان امر خ ا را فرامدوش 
درخت ممنوعه نزديك ش ه و از او خورد 

باشد    نه آنکه دانسته گناهي انجام داده
تدرک   فقط در به وجود آم ن فراموشدي 

 امر خ ا کرده است که نباي  مي کرد.
چون دانستيم کده اولدين تائدب در    
خلقددت انسدداني، اولددين مخلددوق ايددن 

مي باشد . او   ؛سلسله است که آدم
يامبر و اولين تائب اولين انسان، اولين پ

است. باي  دانست کده تمدام توبده هدا     
يکسان نبوده و توبه هرکس مناسب بدا  

 منزلت اوست.   شأن و
توبده از گنداه شدرعي     ؛توبه آدم

نبوده، زيرا وی به عندوان يدك پيدامبر    
عظيم الشأن الهي که مسدجود مالئدك   
ش ، از گناه بری بوده و عصمت وی او را 

داشت. بلکه از اين آلودگي مصئون مي 
گناه او يك گناه مناسب با شدأن خدود   
اوست که در زبان شدريعت و اخدالق از   

 آن به ترک اولي تعبير مي کنن . 
ترک اولي، يعني اختيدار يکدي از دو   

ترک يکي ديگر؛ که آنچده تدرک    کار و
ش ه است برآنچه اختيار گشته اولويت 
داشته و بهتر از آن بوده است. درمقدام  

گفت: ترک اولي مانند   تشبيه مي توان 
 ۱1يددا  ۱1و انتخدداب  ۸11تددرک کددردن 

است. اين عمل شرعاً گناه نيست زيدرا  
بدرای انسدان بدوده و او     ۸11از يك تدا  

مختار اسدت کده هرکد ام از ارقدام را     
انتخاب کن . ولي هرکسي مي دان  کده  
با وجود ص ، قانع ش ن به مراتب پايين 
تددر نددا خوشدداين  اسددت. انبيددا ايددن  

ن ی را برای خود گنداه بدزرگ   ناخوشاي
مي دانستن  و م ت ها به پدرور دگدار   

نکن  زند ه بدودنش بد  تدر از     
مردنش هست. زيرا آنکه گنداه  
مي کن  باي  توبه کن  و اگر نکن  

زيرا يا . گناهي ديگری کرده است
به رحمت خ ا امي وار نبوده و يا 

مي دان  که  خود را بزرگتر از آن
سددر بدده آسددتان خدد ا سدداي  و 

 .آمرزش خود را از او بخواه 
 ناهگد که کردست اوتوبه او جوي 

 ردست راهدم کده گوي  کآه او گ
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خود البه و عنابه کرده و طلب بخشدش  
 مي نمودن .
، گناه بزرگي نبود بلکه ؛گناه آدم

در جايگاه بزرگ بود، مانن  يدك مدوی   
آدمي که همانن  کدوه  چشم  باريك در

 جلوه مي کن .
  گرچه يك مو بَ  گنه کو جَسته بدود             

 ليك آن مو در دو دي ه رسته بود
   بددود آدم ديدد ه ندددور ق يدددم            

 مدوی در دي ه بدود کدوه عظديم
اين  لطيفي در موالنا تشبيه ظريف و

خصوص دارد که قابل توجه است. مدي  
حرکت آدمدي در دنيدا،    گوي : زن گي و

مانن  حرکت شير حيوانات است که، از 
ون شددکم ميددان خددون و فضددوالت در

حيوان عبور مدي کند . اگدر يدك ذره     
انحراف در اين مسير پيش آيد ، شدير   

نجاسدت مدي گدردد.     آلوده به خدون و 
آدمي نيز اگر يدك قد م بدي احتيدا      
بردارد، پای خود را روی نجاسدت مدي   
نه ، انحراف به ان ازه يك ق م در ميان 
هزاران ق م چيزی نيست ولي بسيار مهم 

ق م، يك  درميان هزاران ؛است. آدم
ق م را مق اری خارج از مسير مسدتقيم  

 (٨١١ -١١) پیشی 3 ص نهاد وگرفتار ش .
پددس توبدده پيددامبران ديگددر را نيددز 

 اينگونه باي  دي .
 ؛ب( توبه حضرت موسی 

کده   ؛بارۀ توبه حضرت موسي در
کالم الهدي   گزي ۀ رسالت وبر منتخب و
از جملة  نازل ش ه و او تورات بر است و

اولوالعزم به شمار مي  ل وپيامبران مرس
معجزات روشن، مورد  با نه آيه و و ؛رود

قرآن بيان مدي   تأئي  قرار گرفته است.
رسددالت مرتکددب  قبددل از دارد کدده او

 به اين صورت که مر دی از ش . خطائي
خويشدداون انش آن حضددرت را جهددت 

 مردی کده از  رفع تظلّم از دادخواهي و
 و ،تبار آل فرعون بود به کمك طلبيد  

تعصب هم کيشي باعث ش  که موسدي  

که قومش  دي  سوی قوم خود برگشت،
مری بدرای آندان   کده سدا   گوساله ای را
 آن را پرستش مي نماين  و ساخته بود،

 داده ان . خود قرار لهَإ به عنوان معبود و
به قدوم   ش دت عصباني ش  وه موسي ب

مدن انجدام    خود گفت: ب  کاری بعد  از 
 ،ش دت خشم اين هنگام از داده اي ، در
 کالم خد ا  که حاوی تورات، لوح های را

بدرادرش   سر زمين ان اخت و بر ن ،بود
 کشي . به سوی خود هارون را  گرفت و

 سر ريش و ای برادر! گفت: هارون به او
 اين قدوم مدرا   من بي گناهم. و مرا نگير
 حقيددر شددمردن  و توان ونددا ضددعيف و

 از به قتدل برسدانن ،   نزديك بود که مرا
شما مي خواهم کده بدا ايدن مصديبت     

مرا همراه    وشاد کام ننمائي دشمنان را
موسدي   م ه. همپايه گروه ظالمان قرار و
هدم بدود    چه برای خد ا  گرم اين خش از

 :و گفت احساس ن امت کرد
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ 

٨٥٨األعمممرا :  چڌ  ڎ  ڎ  ڌڍ
 

 ما را و برادرم را بيامرز من و پروردگارا!
 تددو و پندداه رحمددت خددود درآور  در

 ني.مهربانترين مهربانا
خوب نگاه کني  که پدس از  تصوير را 

هر لغزش و اشتباه، پيامبر چگونه دامان 
خ ا را مي گيرد و توبده مدي کند  و از    
کرده خود ابراز ن امت و پشيماني مدي  
کندد . منظددور از دامددان چنددگ زدن و 

هد ايات و دسدتورات   متوسل ش ن به 

 پدای درآورد  آن مرد را از مشتي  بزن  و
ب ون تردي  که پيامبران از تعصدب هدم   

 ؛مبرا و پاک ان  اما اين کدار موسدي  
ت قبل از رسالت ايشان صورت گرفته اس

که مي توان  تعصب قومي يا هم کيشي جای 

پي ا کن  چرا که موسي بع  از انجام کار 
ڍ  ڍ  ڌ    ڇڇ  ڇ   چ  چ  ڇچ گفت:

  کڌ     ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     ک

  ٨٤ – ٨٥ال صِ:  چگک      گ گ  

 چرا که او ،گفت اين کار شيطان است
گفدت   است. دشمن گمراه کنن ۀ آشکار

پروردگارا! من برخويشتن ستم کردم مرا 
درگذشت کده   او پس خ اون  از ؛ببخش

 .وی آمرزن ۀ مهربان است
 ،لغزش شد   ررسالت باز دچا از بع  و
 :گام که فرمودنآن ه
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ 

ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ىې

ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ        ۆئۇئ  ۇئ

 ،٨٦األعرا :  چىئ  ىئ  ىئ

به من بنمدای   ! خود را: پروردگاراگفت
هرگز مرا نخدواهي   فرمود:، بنگرم تا برتو
برجدای   پس اگر ليکن به کوه بنگر، دي ،
زودی مدرا خدواهي   گرفتي به  قرار خود
پس چون  پروردگارش به کوه جلوه  دي ،

موسدي   سداخت، و  ريدز  نمود آنرا ريدز 
چدون بده خدود     بيهوش برزمين افتاد و

تومنزّهي به درگاهدت توبده    گفت: آم ،
 من نخستين مؤمنانم. کردم و
 :اينجا خ ا به موسي فرمود در

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ

پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

 ٨٦٦األعرا :  چٺ
بدا سدخن    با رسالتها و )ای موسي ترا

پس آنچه  ،برگزي م برمردم( گفتنم با تو
سپاسدگزاران   از دادم بگيدر و  به تدو  را

 باش.
مناجدات چهدل    هنگامي که موسي از

به  نه روزی با پروردگارش فارغ ش  وشبا

خ ا اسدت نده اينکده خد ای     
نخواسته خ اون  دارای لباس و 

هدد ف دامددن باشدد  ندده بلکدده 
متوسل ش ن به خ ا و پيوست 
ش ن انسان به خ ا و برگشت و 
محکم گرفتن دين و آيين خد ا  
و بدده دسددت آوردن رضددای او  

 است.
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 سید شمس الدين هاشمی

 آلودگی 
آنچه تردي ی در آن نيست آلدودگي  
مسئله نخست محيط زيست است؛ لذا 
پژوهشگران اين عرصه، توجه فراواندي  

ريبداً تمدامي   به اين مسئله کدرده و تق 
پژوهش ها و مطالعات مربو  به محديط  
زيست، به اين موضدوع پرداختده اند     

که چنين برداشت ش ه که گويا  بطوری
آلودگي، تنها مشدکل محديط زيسدت    

 .بشمار مي رود
مفهوم آلودگي بطور کلدي خدارج از   
فاس  کردن عناصر زن ه و غير زن ه ی 
محيط زيست و دريافت آلدوده کنند ه   

 ه به زيبايي محيط زيستهايي است ک
مي رسان  و تعادل آندرا مختدل    ص مه
 .مي کن 
مفهوم مادی آلودگي، شالوده ی  اين

نگاه قوانين وضعي به آنست که تنها به 
جنبه های عيني و محسدوس آلدودگي   
توجه دارن  و بع  معنوی آندرا ناديد ه   
مددي گيرندد  هددر چندد  سددر و صدد ا و 

مي ده . کساني که بده محديط زيسدت    
تجاوز مي کنن  و آندرا بده تبداهي مدي     
کشانن  با الهام از ارزش ها و مفداهيمي  
که بر دل و جانشان مسلط اسدت عمدل   
مي کنن  و از آنجدا کده ايدن مفداهيم و     
ارزش هددا، آلددوده بدده فددرد گرايددي و   

تي و گددرايش خودخددواهي و خودپرسدد
ش ي  به منفعت طلبي و ب ون توجه بده  
هر چيز ديگری است، در رفتار ماديشان 
جلوه گر ش ه است، بندابراين آلدودگي   
معنوی، منبع و سرچشمه آلودگي مادی 
است؛ بشريت نمي توان  جز با پيدروزی  
در عرصه مبارزه با نفس، بر اين آلودگي 

   ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   چ  چيره شود زيدرا: 

 ٨٨الرعد:  چ. . .ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ
بي گمان خ اون  آنچه را گروهدي   …)

و از آنان نمدي   دارن  دگرگون نمي کن )
ستان ( مگدر آنهدا آنچده را در خدويش     

 (.دارن ، تغيير دهن 
دي گاه اسالمي نسدبت بده آلدودگي،    
دي گاه گسترده و همه جانبده ای اسدت   
که از جنبه ی معنوی آن نقبي به جنبده  

لف مادی مي زن ؛ انسدان اگدر   های مخت
باورهای خود را درسدت کدرد و از درون   
پاک ش  و برخوردار از نفسدي بدود کده    
همواره مراقب و پاس ار حرکات او باش ، 
رفتارش درست مدي شدود و هرگدز در    
زن گي رفتار و کرداری جز بردارند ه ی  
خير و منفعت برای جامعه و خدويش، از  

سدت  وی سر نمي زن . علمای محديط زي 
در شرق و غرب اتفاق نظدر دارند  کده    
انسان خود محيط زيسدتش را آلدوده و   
 فاس  کرده است و با خودپرستي و خود

خواهي به همه ی ايدن اقد اماتي کده    
باعددث و بدداني مشددکالت و مسددايل و 
بيماری هدای محديط زيسدت گشدته،     
دست زده است. ولي آنها هرگدز بدرای   
اين انساني کده کارهدای پسدن ي ه و    

درمداني بدرای    ،انجام نمي دهد  خوبي 
حفظ تن رستي رواني و اجتماعي وی و 
ممانعت از در افتدادن او بده تبداهي و    
خسران و فاسد  کدردن زمدين، ارايده     

 .ن اده ان 
دي گاه اسالمي در خصوص مسدايل  
آلودگي ]محيط زيست[، توجه ويژه ای 
به انسدان دارد و راه درسدت زند گي    
ن شايسته مقام و منزلدت وی در جهدا  

هستي و آنچه او را به پيروی از بهترين 
راهها برای برخورد با ساير موجدوداتي  
که برای او آفري ه و در اختيارش نهاده 
ش ه ان  برايش ترسيم مي کن  تدا بدا   
آنها ب رفتاری ننمايد  و حقوقشدان را   
پايمال نسازد و جای آنها را تغيير ن ه  
و خير و برکت آنها را تب يل بده شدرّ و   

 .برای خويش نکن  عذاب
اگر آلدودگي از ديد گاه امدروزی در    
درجه ی نخست جنبه ی مادی است و 
تنها به منابعي که خ اون  برای زن گي 
و معيشت مردم آفري ه است منحصدر  
مي شود؛ در دي گاه اسالمي اگرچه بده  
جنبده ی مدادی نيدز توجدده دارد و در    
راستای مقاومت در برابر آن و از ميدان  

پردازد، با همده ی اندواع   بردن آن مي 
آلودگي ها مبارزه مدي کند  و در پدي    
آنست که جز واژه ی حدق، در زند گي   
چيزی نباش  و جدز پدرچم راسدتي و    

باصطالح آلودگي های صدوتي را  
جنبه هدای معندوی آن   در شمار 

قلم اد مي کن  و ب ان اشاره مي 
کنن  ولي نه به آن ان ازه کده در  
کنار جنبه های پر اهميدت تدر و   
مؤثرتر در سالمت محيط زيست، 

 .مورد بررسي قرار گيرد
آلودگي مادی به آلودگي های 
معنوی باز مي گردد؛ انسدان در  
رفتار خود مفاهيمي را که به آنها 

اي  و اصولي را که باور دارد و عق
بر وی حاکميدت دارد، انعکداس   
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ص اقت، پرچمي افراشته نشود و امدت  
اسالم چون نگيني بر تارک ملل جهان 
ب رخش  و هيچگونه آلودگي در عقايد ،  
زبان و زن گي اجتماعي و اقتصدادی وی  

شته باش  زيرا امت پيشدتازی  وجود ن ا
است و باي  الگو و نمونه ی ديگر امت ها 

 .در همه ی عرصه های زن گي باش 
دي ه مي شود که امدت اسدالمي در   
دوره ی کنوني، برکنار از آلودگي هدای  
عقي تي نيست؛ نشان اين آلودگي نيز 
تفرقه و پراکن گي و درگيری های آن و 
ع م وحد ت کلمده ی علمدای آن در    

 .ياری از مسايل سرنوشتي استبس
آلودگي زباني نيز تقريباً زبان قدرآن  
کريم را در بر گرفته و جايگاه آنرا هدم  
در گفتددار و هددم در نوشددتار، متزلددزل 
ساخته است. پالکاردهای برافراشته بر 
سر خيابانهای شهرهای اسالمي اگرچه 
با حروف عربي نوشته شد ه اند ، بده    

شون  ندام  زباني غير عربي، خوان ه مي 
هدايي کده برخدي پد ر و مادرهدا بددر      
فرزن انشان مي گذارن  نام هايي است 
که جامعه ی اسالمي جز در پرتو اشغال 
و استعمار، با آنها آشنايي ند ارد و بده   
قول ابن خل ون بيشتر، از شيفتگي از 
نيروهای سلطه گر و تقليد  از ايشدان،   
ناشي ش ه است. اين تقلي  به همده ی  

سدرايت کدرده و حتدي     بخش های امت
روستاهايي را در برگرفته که همچنان از 
 .برخي ويژگي های اسالمي برخوردارن 

آلودگي اجتماعي، مي توان و درمورد
آنرا در برخي الابالي گری ها نسبت بده  
آداب اسددالمي تلقددي کددرد. زنددان در 
بسياری از کشورهای جهان اسالم بده  
لحا  لباس و شيوه ی زن گي، همچون 

غربي عمدل مدي کنند  و روابدط     زنان 
مردم با يک يگر فاق  مهدر و محبدت و   
دوستي حتي ميان خويشاون ان اسدت  
و خانواده، همچون گذشته شاه  ثبات 
و استقرار در زن گي زناشويي نيسدت؛  
طالق افزايش پيد ا کدرده و فرزند ان    
بدديش از پدديش در معددرض تبدداهي و  

 .گمراهي قرار دارن 
آلدودگي  در زن گي اقتصادی ما نيدز  

های خطرناکي وجود دارد که در شيوع 

آلودگي محيط زيست از طريق تمدامي  
رسانه های گروهدي و صد ور قدوانين    
مناسب برای حمايدت از شدهرون ان از   

ويدژه آلدودگي تشعشدعي    ه آلودگي بد 
]تشعشعات اتمي[ و منع ريختن زبالده  
های صنعتي در رودخانه ها و توجه بده  

آلوده گشتن آبهدای سداحلي بده    ع م 
بازمان ه های نفتي و کنترل اسدتفاده از  
حشره کش ها و ع م توليد  کودهدای   
شيميايي با اثدرات بلن مد ت بدر روی    
خدداک و نددريختن زبالدده در محدديط   
کوهستان و دشدت بده منظدور عد م     
آلودگي محيط زيست بهنگام طوفانهای 
شدد ي  و افددزايش درختکدداری و منددع 

جنگلي و سرسبز برای تجاوز به مناطق 
کاسددتن از اثددرات آلددودگي و کنتددرل 
تأسيس کارخانجات در مناطق مسکوني 
و رعايت کنترل آلودگي های صوتي در 
طراحي کارگاهها و کارخانجات و ديگدر  
عوامل سر و صد ايي و وضدع قدوانين    
ش ي  برای مجدازات آلدوده کنند گان    
محيط زيست به هدر شدکل، انگشدت    

 (۸3)گذارده است. 
اين پيشنهادها متعلق به آلودگي  اگر

محيط زيسدت بدوده و مسدايل ديگدر     
محيط زيسدت را در بدر نمدي گيرند ،     
مطالعات و پژوهش هدا و گدردهم آيدي    
های محيط زيستي هرگز به مسدئله از  
ميان رفتن مندابع و ايجداد اخدتالل در    

همچنانکده بده    –تعادل محيط زيستي 
 –مسدددئله آلدددودگي آن پرداختنددد  

که احتماالً به ايدن دليدل    نپرداخته ان 
است که آلودگي خطرناکترين مشکالت 

و رواج ربا و بهره های ]بانکي[ و نيز انزوای 
جوامع اسالمي نسبت به يکد يگر و عد م   
همسويي و همکداری و هميداری آنهدا در    

شد ه  عرصه های اقتصادی است که باعث 
بسياری از ما، گرفتار ديون خارجي که باعث 

پيشرفت  از رمق افتادن اقتصاد ما و وقفه در
 .و توسعه ی ما گشته، ش ه است

دي گاه اسالمي در مورد آلودگي همه ی 
اين نوع آلودگي هايي را کده بده زيبدايي    
محيط اسالمي و آراسدته هدای آن لطمده    
وارد مي کن ، نفي مي نماي  و بده همدين   
دليل هرگز در اين موارد، کوتاه نمي آي  و 
دعوت به مقابله با آنها و رهايي از همده ی  
اين نوع آلودگي ها مي کن  تدا ايدن امدت    

خدود  ه واقعاً بهترين امتي باش  که مردم، ب
 .دي ه ان 

حال آنکه دي گاههای بشری نسبت بده  
آلودگي، به هيچک ام از اين آلدودگي هدا،   
کاری ن ارن  و سخن گفتن درباره ی آنهدا  
را خروج از مفهوم علمي آلودگي تلقي مي 

است کده  کنن  زيرا دي گاههای مح ودی 
تنهددا آنچدده کدده محدديط زيسددت مکدداني 
]جغرافيايي[ را دگرگون و آنرا فاق  تواندايي  
زن گي بخشي مي سازد، مورد توجده قدرار   
مي ده  حال آنکه دي گاه اسالمي، چندين  
مح وديتي برای خود قايل نيست و تصدوير  

دور از هر گونه شدائبه و  ه کاملي از زن گي ب
 .ي ده آلودگي معنوی و مادی را ارايه م

 های مقابله با آلودگی ابزار
انسان زير فشار احساس خطر آلدودگي  
محيط زيست، اق ام بده صد ور قدوانين و    
مقررات و برگزاری سمينارها و کنفدرانس  
هايي بدرای برنامده ريدزی در حمايدت از     
محيط زيست کرده اسدت؛ پيشدنهادهای   
کنفرانس ها و گرد هم آيي های منطقه ای 

ه ف پايان بخشي ن به  و بين المللي که با
انواع آلودگي های محيط زيسدت برگدزار   
ش ه بيشتر بر تشکيل هيئت های ويژه ای 
در هر کشور برای عه ه داری مسدئوليت  
]مبددارزه بددا[ آلددودگي و آگاهانيدد ن    
شهرون ان نسبت به زبانهای آن و کوشش 
در پيشگيری از آلدودگي و نيدز تشد ي     
ای کنترل بر نقل و انتقال پدس ماند ه هد   

خطرناک مجداز بدرای عبدور از مرزهدا و     
گسددترش آگاههددای علمددي در خصددوص 

محيط زيستي بشمار مدي رود و  
درمان آن مي توان  درمان ديگدر  
مشکالت مربو  به آندرا در پدي   

 .داشته باش 
چنددين پيشددنهادها و توصدديه 
هددای ويددژه ی حددل و فصددل   
مشکالت محيط زيستي، تأکيد   
دارن  که انسان مشکل نخسدت  

ت زيرا جملگي محيط زيست اس
انسان را مورد خطاب قدرار مدي   
دهن  و او را تشويق مي کنن  که 
ب انها عمل کن  تا محيط زيست 
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سالمي داشته و بتوان  زن گي خدوب و  
شايسته ای را در آن دنبال کن  ولي از 
آنجا که در دي گاههای بشدری، هديچ   
ارتبا  رواني و معندوی ميدان محديط    

مدي  زيست و انسان در نظدر گرفتده ن  
شود جز آنکه محيط زيسدت اسدباب   
زن گي و بقای وی را فراهم مدي آورد،  
همه ی قوانين و پيشدنهادها از سدوی   
انسان، مورد عنايت ج دی قدرار نمدي   
گيرن  و پاس داشته نمي شدون  و بده   
عالوه کوشش هدای بدين المللدي در    
حمايت از محيط زيست نيدز همدواره   
گرفتار مالحظات سياسي است. مدثالً  

کيددو بددرای تونفددرانس جهدداني در ک
حمايت از محيط زيسدت، ايدن نطدق    
حکمروا بود که ثروتمن ان نمي توانن  
از شيوه ی زن گي و ناز و نعمتي که در 
آن قرار دارن ، دست شوين  حتي اگر 
به بهای ]تخريب[ آب و هوای زمدين و  
آين ه ی خود زن گي باشد . آمريکدا   
سردم ار اين منطق بود حال آنکه اين 

ور، مسؤول يك چهدارم آلدودگي   کش
های ناشي از صد ور گازهدای آلدوده    
کنن ه ]گلخانه ای[ به محديط زيسدت   
است؛ اين گازها زن گي را با خطدرات  

و تنهدا   (۸4)ش ي ی مواجه مي سازن . 
وسيله ای که مي توان  اين خطرات را از 

درص ی از  61تا  11ما دور سازد کاستن 
ص ور گازهای فعلي طدي قدرن جداری    
است ولي آمريکا هرگونده کاهشدي در   

ن گازهای خطرناک ص ور و رهاسازی اي
 تا زماني که کشور –در محيط زيست را

گام مشابهي برن اشته  حال رش های در

ج ي ی برای حمايت از محيط زيسدت  
فقر و  سوق داد؛ اين برنامه ی رهايي از

ساخت و سازهای غير مجاز گسدترده در  
شهرها بود زيرا باال بردن سط  زند گي  
افراد و سمت و سدو دادن بده زند گي و    
توجيه آنان، نتايج مثبتي در حمايدت از  

 .محيط زيست به دنبال خواه  آورد
ولي ابزارهای ديد گاه اسدالمي بدرای    
پرداختن به مشدکالت محديط زيسدت،    

وهله  دي گاه در عبارت از آنست که اين
ی نخست همه ی کوشش های بشری در 
راستای تحقق خير و نيکي برای انسدان  
را ارج مي نه  و در همه ی پيشنهادها و 
قوانين مربوطه، کوشدش هدايي نسدبتاً    

محيط زيست مي  مناسب برای حمايت از
بين  ولي با اينحال نمي پذيرد کده ايدن   

اصددول دينددي و  کوشددش هددا جدد ای از
زيرا پيون  دهي آن تدالش   مذهبي باش 

های بشری با اصول ديني، به آنها حرمت 
پای بن ی الزم و انگيزه های دروني برای 

 .اجرای آنها مي بخش 
در دي گاه اسالمي، محديط زيسدت   
ه يه ای الهدي اسدت کده در اختيدار     
انسان گذارده ش ه و مردم در فرصدت  
های بهره گيدری از آنچده خ اوند  در    

 است، با يک يگر برابراختيارشان نهاده 
ن  و لذا همگي بده يکسدان در برابدر    ا

حفظ و پاس اری از اين ه يه ی الهدي،  
مسئولن . محيط زيست امدانتي اسدت   
که در اختيار ايشان گذارده ش ه و آنها 
وظيفه دارن  برای حمايت و پاس اری از 
آن هر کاری انجام دهن  و هيچ کوشش 

ه حقدوق  نکن  به بهای آسيب رسان  بد 
تنها ويژه ی ديگران، نعمت های الهي را

خددود گرداندد  و اينکدده مياندده روی و  
تعادل، اساس برخورد با منابع طبيعي و 
نعمت های خد ادادی باشد . ديد گاه    
اسالمي نسبت به محيط زيسدت و بده   
رغم داشتن چنان گرايشي در نگاه بده  
محيط زيست، در پرداختن به مشکالت 

ه دارد محيط زيستي، بر اين قاع ه تکي
که دور ساختن مفاس ، مق م بر جلدب  
منافع است و در صورت تعارض، منافع 
عمومي مق م بر منافع خصوصي اسدت  

حاصلش در تناقض و هر رفتار بشری که 

 منافع کشورهای ثروتمن  همواره مانعي بر
سر وح ت بخشي ن به دي گاههای جهداني  

يست و وضع آب و هدوا و  نسبت به محيط ز
نيز توسعه ی نهادهای بين المللي است کده  

 (۸1)برای همين منظور تأسيس يافته ان . 
برخي پژوهشگران بدر آنند  کده حدل     
مشکالت فدوق العداده پيچيد ه و بسديار     
خطرناک محيط زيست مستلزم همکداری  
افراد با يک يگر از يك سو و همکاری افراد 

ديگدر و در   و دولت ها با هم يگر از سدوی 
تمامي سطوح محلي، منطقه ای و جهداني  
است. شايسته است کده ايدن حرکدت بدا     
آگاهي بخشي به مردم و فرهنگ سدازی و  
شرح خطراتي که آنان را ته ي  مي کن  و 
نيز ت وين قوانين ويژه ی حمايت از محيط 
زيسددت و چگددونگي رعايددت و احتددرام و 
اجرای اين قوانين از سوی توده مردم و نيز 
اتخدداذ تصددميمات سياسددي در راسددتای  
حمايت از محيط زيست و گزينش بهتدرين  
جايگزين های اقتصادی برای پاسد اری از  

 (۸6) محيط زيست و حفظ آن آغاز گردد.
دي گاه بشری در حل مشدکالت محديط   
زيستي مي کوش  پيش از آنکه بده خدود   
انسان توجه داشته باش  به محيطدي کده   

توجه کند  و   انسان در آن زن گي مي کن 
اين به رغم صحبت هايي است که از حقوق 
وی و لزوم تضمين سط  زن گي شايسدته  
ای برای او بميان مي آورد؛ با ايدن وجدود،   
ت وين قوانين و ص ور مقدررات و ارايده ی   
پيشددنهادهای مربوطدده هرگددز بدده پايددان 
بخشي ن به تجداوزات مکدررد بده محديط     

 (۸7)زيست نيانجامي ه است. 
ام بده قدوانين و توصديه هدا،     زيرا احتدر 

بخشددي از احتددرام بدده آدميددت انسددان و 
برآوردن نيازهای اساسي اوست و مادام که 
ايددن انسددان از حقددوق مشددروع خددويش 
برخوردار نيست و مادام کده روابدط بدين    
المللي با برابری و ع الت، بيگانده اسدت و   
مادام که ثروتمن ان سدعي دارند  بد ون    

های خدود را  رعايت حقوق ديگران، ثروت 
دو چن ان سازن ، انسان به هديچ قدانوني   
احترام نمي گذارد و پابن  هيچ توصديه ای  
نيست و هيچ پيشنهادی را به مدورد اجدرا   
نمي گذارد. اين نکته، برنامه سازمان ملدل  
برای محيط زيست را به تد وين برنامده ی   

ردد مي کند . پاسدخ ايدن     ان 
کشورها آنست که آنها نبايد   
مسئوليت حل مشدکلي را بدر   
عهدد ه داشددته باشددن  کدده  
کشورهای ثروتمن  باعدث آن  

ن  و غرب مدي تواند  از   بوده ا
 العاده زيداد  ميزان مصرف فوق

انرژی خود بکاه  حدال آنکده   
کشورهای در حال رش  بدرای  
ريشه کندي فقدر گسدترده ی    
مردم خود، نيازمن  بهره گيری 

 .هستن  از انژری بيشتری
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خطر مشکالت محديط زيسدتي و بده    
رغم کوشش های بعمدل آمد ه بدرای    
رهايي از آنها يا کنترل آسديب هدای   

روز به روز افزونتر و ش ي تر مي  آنها،
شود و اين خود هش اری است که اگر 
عنايت الهي رفيق راه بشريت نشود و 
مردم به قدوانين خدالق هسدتي و در    
پاس اری از محديط زيسدت و احکدام    
شرع مربوطده روی نياورند ، مشدکل    
محدديط زيسددتي بسدديار خطرندداکي،  

 .بشريت را ته ي  مي کن 
د بددا ديدد گاه اسددالمي در برخددور 

مشکالت زن گي، از تمامي تجربه های 
بشری در راستای درمان اين مشکالت 
استقبال مدي کند  ولدي درمدان آن     
منحصراً براساس آنست که ]بپدذيريم  
که[ انسان جانشين خ ا بر روی زمين 
و مکلف به آباداني آنست و هر آنچده  
که مانع از تحقق اين آباداني به صورت 

گدردد بده   شايسته ای که باي  باشد ،  
مثابه ی افساد بر روی زمدين اسدت و   
انسددان وظيفدده دارد بددا ايددن فسدداد 
رويارويي کند  و اگدر چندين نکند ،     
عاصي و مسؤول شمرده مي شود و لذا 
مي توان نتيجده گرفدت کده همده ی     
احکام اسالمي به تنهايي دوا و درمدان  
همه ی بيماری های زن گي بشمار مي 
ال رون  و چه درست گفته خ اون  متع

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ در اين آيده: 

ھ  ے  ے  ۓ      ھہ   ھ  ھ

 ١٢اسَراء:  چۓ
مؤمنان شفا و  و از قرآن آنچه برای )

بخشايش است فرو مي فرستيم و بدر  

عالوه بر آنچه گفته ش ، دي گاه اسدالمي  
در برخورد با مسئله محيط زيست بر پيون  
ميان احکام تکليفي و جلوه هدای هسدتي،   
انگشت مي گذارد تا اين جلوه ها در اذهان 
رسوخ ياب  و دانسته شود که اين جلوه هدا  
عالوه بر اينکه نعمتدي در اختيدار انسدانن     

ری برای تقدرب و طاعدت الهدي اند  و     ابزا
انسان را يداد آفريد گارش مدي ان ازند  و     
انسان وظيفه دارد که به آنها احترام بگذارد 
و در بهره برداری از آنها، از حد ود شدرعي   
فراتر نرود که در غيدر اينصدورت، عصديان    
ورزي ه و عصيان راهي بده فسداد نفدس و    

 .جلوه های هستي، بشمار مي رود
توان گفت کده امدت اسدالمي    زماني مي 

بهترين امت در ميان مردم است که بر روی 
زمين، به عمل صال  و نيکو بپردازد. عمدل  
صال  نيز آنست که نيرومن ی امت در همه 
ی عرصه ها را ب نبال داشته باش ؛ حمايدت  
از محيط زيست يا جلوه ها هستي، در رأس 
اعمالي است که امت را از تجداوز بده آنهدا،    

مي کن  و از آن امتي مي سازد کده  حمايت 
در هر جا، بتوان  با طغيدان مقابلده کند  و    
سخن خ اون  را فراتر از هر چيدز و سدخن   

 .کافران را فروتر از هر چيز قرار ده 
مقايسه ميان ديد گاه بشدری و ديد گاه    

محديط زيسدت[ ايدن     نسبت بده  اسالمي]
کده ديد گاه اسدالمي     نتيجه را مدي دهد   
ه ای با نقش بشدری مدي   برخورد واقعگرايان

کن  و آنرا با آداب و آموزه هدايي، تهدذيب   
مي نماي  و در راستای پاسد اری از نعمدت   
های الهي و ع م تجاوز به آنهدا راهنمدايي   
مي کن  تا رفتاری متعه انده و برگرفتده از   
درون و صادقانه داشته باش  که اگر در اين 
مورد کوتاهي کرد گرفتار عقابي مدي شدود   

ا از راه خطا باز مي دارد و به راه صوابي که او ر
مي کشان  که از آن فاصله گرفته بدود حدال   
آنکه دي گاه بشری، هيچ پيون  معنوی ميدان  
محيط زيست و انسان قايل نيست تا انسان را 

بده محديط زيسدت     به احترام و ع م تجاوز
سوق ده  و او را بر آن دارد تا منافع جمعي 

اولويت بخش ، به را بر منافع فردی خويش، 
همين دليل است که پيشدنهادها و قدوانين   
ويژه ی محيط زيست به رغم کارايي خدود،  
در ميان بسياری از کشورها و افراد، گدوش  
شنوايي نمي يابن  و اين ب ان معناست کده  

با اه اف و آماج هدای شدريعت اسدت    
حرام مي باش  حتي اگر در اصل، جدايز  

 .شمرده ش ه باش 
اين دي گاه در حل مشکالت محيط 

به اجرای قواع  اصدولي   زيستي، تنها
ويژه ی رعايت منافع ]همگاني[ و منع 
انحراف از کاربرد حق و رفع بهانده هدا   
بسن ه نمي کن  و ابزارهای پيشگيرانه و 
 .نيز درماني ديگری را به آن مي پيون د

ايددن ابزارهددای پيشددگيرانه شددامل 
دوری از ارتکاب گناه و پای بن ی بده  
طهارت معندوی و عيندي مدي شدود؛     

چنانکه ابزارهای درماني نيز شدامل  هم
بهره گيری از هر وسيله مشروع بدرای  
رهايي از بيماری های گونداگون و نيدز   
قدددوانين و مقرراتدددي در راسدددتای  
مسئوليت پذيری کسداني اسدت کده    
موجب زيان به ديگران مي شون ؛ ولي 
امر مسلمانان نيز وظيفه دارد در حدق  
افرادی که به فشاد مي پردازن ، حکدم  

 .اون ی را پياده کن خ 
دي گاه اسالمي از اين نظر و با توجه 
بدده آنچدده گفتدده شدد ، ديدد گاهي   
واقعگرايانه و عملي و مبتني بر جنبده  
های نظری و عملي و فکری و رفتداری  
است و بيش از تکيه بر انگيدزه هدای   
خددارجي، بددر انگيددزه هددای درونددي  
)داخلي( تکيه دارد لدذا مجازاتهدا در   

بده ی اسدتثنا بدر    اسالم، همدواره جن 
قاع ه و اصلي دارن  که عم تاً پابن ی 
فردی و دروني به آموزه های اسدالم و  
نه از ترس ق رتهای بشدری و اطاعدت   
خ اون ی است که بدر روی زمدين و در   
 .آسمانها، هيچ امری بر او پنهان نيست

مجازاتها در اسالم، کساني را باز مي 
دارن  که فطرتشان فاسد  گرديد ه و   

ان ضعيف ش ه و شدياطين بدر   ايمانش
آنها چيره گشته ان  و ب ين ترتيب بدر  
خود و ديگران ستم روا داشدته اند  و   

اين گريزی نبود که عقاب الهي بر  بنابر
نازل شود تدا مگدر از گناهدان و     آنان

منکراتي که مرتکب مي شون ، دسدت  
شدان، پداک کنند ه     مجازات شوين  و

و  گناهان و کفاره ای برای آنها و عبدرت 
 .پن ی برای ديگران باش 

سددتمکاران جددز زيددان نمددي  
 .(افزاي 

خالصدده اينکدده ديددد گاه   
اسالمي، ضمن پدذيرش اينکده   
محيط زيسدت منبدع زند گي    
ی است و حمايت از آن برای بقا

نوع انسان بدر همگدان فدرض    
اسددت برآنسددت کدده محدديط  
زيسددت، نعمتددي الهددي و در   
اختيار انسان است و اين معندا  

ی موددت آميز و سرشدار   رابطه
مهری را ميان انسدان و  از الفت 
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محيط زيست ب نبال دارد که او را بدر  
آن مي دارد تا نسبت به هر اق امي کده  
باعث خرابي و آسيب به محيط زيسدت  

خودداری ورزد زيرا آنرا کفران  مي شود
نعمت مي دان  و معتق  است که کفدران  

 .نعمت، نعمت از کف بيرون مي کن 
پيون  رواني ميان انسدان و محديط   
زيست در دي گاه اسالمي که بر آنست 
که هر دو از آفري ه های خ ا هسدتن   
و انسان سرور هستي است و بدرای او  
بوده که حضرت حق همه ی موجودات 

انها و زمين را آفري ه است، رابطه آسم
ی ميددان انسددان و محدديط زيسددت را 
رابطه ی دو موجودی ساخته که هر دو 
خ اون  را مي پرستن  و حم  و سپاس 
مي گوين  هر چن  انسدان تسدبي  و   
ستايش و حم  و ثنای ديگر موجودات 

 .را درک نمي کن 
اين رابطه ی رواني و معنوی، باعدث  

سددان بددا مددي شددود برخوردهددای ان
وردی موجودات پيراموني خدود، برخد  
در  )مبتني بر طاعت و عبدادت الهدي  

صورتي که طبق شريعت الهي بود( يدا  
تصرف عصيان آميدز و کفدران نعمدت    
باش  )اگر از راه درست منحرف شد ه  
باش (؛ دي گاه بشری با چنين چيدزی  
بيگانه است زيدرا ارزش هدای تمد ن    
معاصر، عبادت و پرستش الهدي را در  

ارچوب مشخصددي کدده تنهددا در  چدد
پرستشگاهها انجدام مدي شدود، مدي     
شناس  و بر آنست که اگدر انسدان از   

عبادتگاهها خدارج شد  ديگدر آن    اين 
احساسي که اطاعت الهي را در همده ی  

 .شايسته ی زن گي در نظر گرفته است
شريف نبدوی در احاديدث    سنت دو:

ط زيسدت  بسياری تأکي  کرده که محي
در همه ی اشکال آن، موجود زن ه ای 
اسددت کدده خدد ای را مددي پرسددت  و 
شايسته است که انسان در برخورد بدا  
آن، برخورد موجود زند ه بدا موجدود    
زن ه ای داشته باشد  نده آنکده آندرا     
حيوان، نبات يا جماد در نظدر گيدرد و   
ب ين ترتيب اين نوع برخورد، شدامل  

مي که ارزش های انساني و اخالق اسال
زيان ديد ن و زيدان رسدان ن در آن    

 .راهي نيست، مي گردد
تم ن به مثابه ی درهم آميدزی   سه:

کوشش های بشری با آنچه که خ اون  
در جهان هستي مسخر انسان ساخته 

خالقيت هدا و  است، در صورتي که در 
جهت گيری های خود پابن  سنت های 

انساني خواه  بدود   الهي باش ، تم ن
اعددتال مددي بخشدد  و  کدده بشددريت را

زن گي و کرامت وی را پاس مدي دارد؛  
تم ن اسالمي چنين بود و از اين نظر در 
ارزش ها و رسالت خود منحصر بفرد بود 

بشدريت از   و به تنهدايي، طدوق نجدات   
طوفان ماترياليسم معاصری بشمار مدي  
رود که گرانبهاترين داشته ی انسدان را  
ی از وی سلب کرد و او را به ويران سداز 

 .خود و محيط زن گيش، سوق داد
 :پی نوشت ها

اسدتراتيجيه مقاومده    “نگاه کني  بده:  . ۸3
)دکتر مصطفي رجدب(، شدماره   ” تلودث البيئه

م. و  ۸۱۱1، سدال  ”الخيريده “آوريل مجلده ی  
 .۸11، صفحه ی 1۸6، شماره”المنهل “مجله ی
از جمله اين خطرات: گرما، خشکي ها،  .۸4

ند بادها و آتدش   طوفان ها و سديالب هدا و ت  
سوزی هايي است که هم اکنون بخش اعظدم  

 .کره ی خاکي ما را در برگرفته است
نگاه کني  به: البيئه کره ناريده يتقاذفها  .۸1

مجلده الخيريده، شدماره    ” االغنياء و الفقدراء 
 .هد. ق ۸4۸۱رمضان سال 

هددذه الصددناعه و  “نگدداه کنيدد  بدده:   .۸6
شدماره   ، )کويت(؛”العربي“، مجله ی ”سمومها
۸43. 
القدوانين وحد ها، هدل    “نگاه کني  به:  .۸7

، روزنامده ی مصدری   ”توقف البلطجه البيئيه 
 .م ۸۱۱۱ژوئيه  ۸1، ”األهرام“

(، ۸3۱6منبددع: جمعددي از ان يشددمن ان؛ )
«: ص»ويژگي هدای سديره ی پيدامبر اعظدم     

مجموعه مقداالت بيسدتمين کنفدرانس بدين     
 المللي وح ت اسالمي، تهران: مجمع جهداني 

 .معاونت فرهنگي -تقريب مذاهب اسالمي

خ ای مي گوين  و او تنها معبود است و جز 
 .او معبودی نيست

جهان هستي، ه يده ای الهدي و در    دوم:
ا خ مت مي کن  و اختيار انسان است و او ر

وی را فرامي خوان  تا همه ی توانايي هدای  
فکری خود را برای تأمل در آيات خ اون ی 
در جهان هستي برای رسي ن بده شدناخت   

 .خالق يگانه، بکار گيرد
سرشار از تعادل و الفت و هماهنگي  سوم:

ميان انسان و جهان هستي است؛ اين دو به 
ا  لحا  تضرّع بده درگداه الهدي و بده لحد     

احساسات و عواطف و رابطه ای کده ميدان   
آنهددا برقددرار اسددت و همچددون رابطدده ی  
موجودات زن ه بدا يکد يگر و رابطده ی دو    

 .موجود عاقل، تفاوتي با يک يگر ن ارن 
انسان خود را مقيد  بده رعايدت     چهارم:

ح ود شرعي در بکدارگيری تواندايي هدای    
خود در بهدره گيدری از جهدان هسدتي و     

 .ری از آن مي دان حمايت و پاس ا
احکام اسالمي تماماً بر ايدن نکتده    پنجم:

تأکي  دارن  که رابطه ی انسدان بدا جهدان    
هستي، رابطه ی مسدتحکمي اسدت و در آن   
جلوه های هستي بويژه در عرصه ی عبادات، 

 .محکمترين روابط را با اين احکام دارن 
شکر نعمت اقتضا مي کن  که نعمت  ششم:

  فرمدان داده در نظدر   را آنچنان که خ اون
گيريم و جهان هستي برای انسان، نعمت پر 
ارجي است و شکرانه ی اين نعمت جدز بدا   
بهره برداری نيکدو از آن و رعايدت حقدوق    

 .ديگران در آن، عملي نيست
ب رفتاری با هستي و تجاوز به جلدوه   هفتم:

های آن در خشکي و دريدا و فضدا، جنايدت    
دنيا و آخرت  ه ی آنرا در زشتي است که کنن

از  هالک و تباهي مي سازد لذا حمايت گرفتار
الهي[ است  ]هستي به مفهوم اطاعت وعبادت

 .حکم گناه و معصيت اوستو تجاوز به آن، در

کده حداکم بدر روابدط      –هدا اين شالوده 
 :سه پيام  دارن  –انسانن  

يك: حمايت از محديط زيسدت بمفهدوم    
گسترده ی آن يك وظيفه ی ديني اسدت و  

توجهي به اين امر در حکدم تجداوز بده    بي 
موجودی است که در خ مت انسدان قدرار   
داده ش ه اسدت و ايدن تجداوز مسدتوجب     
مجازات سخت و بازدارن ه به منظور حفدظ  
آن بگونه ای است که خ اون  متعدال آندرا   

هدايش حداکم    گفته ها و کردار
 .ب ان ، ن ارد

شالوده های دي گاه انساني 
 نسبت به محيط زيست از اين

 :ن ا قرار
کدده همدده ی  آنچدده يکییم:

موجددودات جهددان هسددتي و 
پيشاپيش آنهدا انسدان را بده    
يک يگر پيون  مي ده  ايمدان  
به خد ای يگانده و آفريد گار    
انسددان و هسددتي اسددت و   
جملگددي سددتايش و سددپاس  
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 جنازه کفن و، تدفین میت بدون غسل
به خاک سپاری مرده ب ون غسل  – 13

غير از شهي  از دي گاه جمهدور فقهدای   
ثالثه) مالکيه، شافعيه و حنابله( جسد   
مرده از قبر بيرون آورده شدود و غسدل   
دهن  وی را مگر در حال احساس خوف 

پاشي ن آن ميدرود  برآن که گمان از هم 
 و ابو نور هم به آن قول کرده است.

ه گاديد  يکدي از   قول احنداف و  بربنا
 مرده از قبر :هم مي باش های شافعيه 

بيرون کرده نشود زيرا اين عمل خالف 
در  ،نبش ميت مي باشد   ظاهراً سنت و

شريعت اسالم نبش اموات ب ون عدذر  
مي باش  ندبش در حدق    شرعي ممنوع
ه مثلده تلقدي ميگدردد.    اموات به مثابد 

 (43)بحث نبش مي آي . تفصيل مطلب در
دي گاه کلي حنفيه وشافعيه و از نگاهي 
قول قاضي مذهب حنبلي نمداز جندازه   
جايز مي شود بع  از دفن: به شرطي که 
ميت مسلمان ب ون نمداز جندازه دفدن    
کرده ش ه باش ، يعني نماز جنازه کرده 

رون شود در باالی قبرم فون و از قبر بي
میفَل   کرده نشود:  ََ أل نف النفب مْلف َصمیف  الیفمًه َعَیی مه  َ 

َها ك یَن  3 َ َلل  یَمن ًبش    (٦٦) َصیف  َعَی   َمب ر  ال م س 
وايتدي از امدام   ر از دي گاه مالکيه و

نبش شود يعني مدرده   /احم  حنبل
بيرون آورده شود و بدرآن نمداز    از قبر
 :چده چنان .ه جدای آورده شدود  جنازه ب

ب ون غسل دفن گردي ه باش  بيدرون  
نماز گذارند  ولدي    ورده غسل دهن  وآ

اخراج مرده از قبر تازماني مجاز اسدت  
امددا ، بددرآن نددرود کدده احتمددال تغيددر

درصورتي که جس  تغير خورده باشد   
 (41)به هيچ وجه جائز نيست.

 دفن میت بدون کفن
 /به قدول راجدع مدذهب شدافعي    

ه بد  ه در قبرروايتي از مذهب حنبلي: مرد
حالش واگذار شود کده تکفدين نگرديد ه    

بخداطر  ، پوشش قبر اکتفاء به ستر و، است
، حفظ صيانت کرامت مدرده بعد  از دفدن   

حدال  ، چناچه مقص  از کفن نيز ستر است
بدر   آن که در پوشش قبر حاصدل آمد ه و  

مدرده مد فون    روايتي ديگری از ايشدان: 
بداره   دو سپس کفدن نمدوده و  کرده  نبش

مرده ی که کفن کردن به خاطر ،دددفن گر
البته مشابهت به غسل دارد.  واجب است و

) تفصيل آن در حکم  جس  نشاري ه باش .

 (46)تکفين  بيان گردي (.
 دفن اجتماعی اموات

فقهاء بده اتفداق نظدر     :ديد گاه فقهاء –14
جايز نمي دانن  ب ون ک ام اختالف در يك 

النفب مْلف  أل نف  قبر بيش از يك مرده دفن گدردد: 
ممَ َمیامم   ي ممْل  َمب ممر   ي ً  ًَ مماَن یَممد  ممیفَل ََ ََ َصممیف  الیفممًه َعَیی ممه  َ 

مد   تدابعين و... بده    و اصحاب کرام و .(٦٥)َ اح 
مگر در صدورت   همين منوال عمل کردن ,

خدوف  قبرسدتان،  تنگي  :مانن هضرورت، 
لگد مال شد ن    زير پای قدرار گدرفتن و  

 ول درح  معمد  تصاحب زياده از م فون و
 .ديگرانحق  از قبرستان

 دفن جماعی دريک قبر:
 در صورت مواجه به  مشکالت ع ي ه و
کثرت اموات ت فين کرده شود اموات بده  

ضروريات  اساس درجات تفضيلي ايشان و
بنا مق م کدرده شدود بافضديلت     ،ملموسه

جهت قبلده   ترين ايشان از حيث درجه در
به همين منوال به حسب درجات قطدار   و

عقب آن بده سدمت امدام     در ه شون کرد
صدفوف نمداز در    حق امامت و چنانچه در

 عملي شود فقه تبئين تعين گردي ه است.
ًُ ب ممً  َعممام ر   َممال   َشمما مم ل الیفممه  َرَ   ه  ًَ نَا إ لَمم  َر : َشممَك  

ًَم ل الیفمه  َصیف  الیفًه َعَیی ه   َ  َُ ًأًحد  يَمً ی َنا: یَما َر : ََیفَل یَم  
ممًر عَ  نَمما ل ًكممَ إ ن َسممان  َشممد یدس ال َحف  مم ل الیفممه  َییم  ًَ . يَمَ ممال َر

ً مممممم ا3 َصمممممم ف ممممممًر ا َ َأع م  ممممممیفَل: اح  ََ یف  الیفممممممًه َعَیی ممممممه  َ 
ًن ا س  ثم نَمی    َ الثف َثََ  ي ْل  َمب ر  َ َأح  د 3  3 َ اد ي ًن ا اال  َ اح 
ممم ل الیفمممه    َمممال: َيَمممم َممماًل ا ًَ ًُ یَممما َر ًم ا :    نًمَ مممدا  َمممدا
ثَمم  َ َرًهل   ًمر آن ماَأ

روايت و نقل قول اسدت   .(٦١)
که مي گفته ان : مدا   از هشام ابن عامر

به جناب رسول اهلل عرض معذرت خويش 
را نسبت دشواری حفر قبدور و تد فين   
انفرادی شه ای اح  را به حضور حضرت 
سرور کائنات عرض نموديم، رسدول اهلل  
امر و دستور فرمون : که قبرهای عميق، 

، درست نمائي ، دفن کنيد   مناسب حفر
دو تن الي سه تن از شده اء را در يدك   

رضدوان اهلل  قبر دفن نمائي ، اصحاب  کدرام 

همچنددان درخواسددت داشددتن  از  علدديهم
کد ام يدك از شده اء     حضرت پيامبر

معظددم را مقدد م داريددم در تدد فين. آن 
حضرت فرمودن : آن يکدي از شده اء را   
که در حفظ قرآن کريم بيش تر باشد  و  
اختيار داري  کده قبرهدای پهلدوی هدم     
ترتيب مي دهي  و يا اينکه  يك خند ق  

ب ين ترتيب سر ، طويل  درست مي کني 
هر ک ام يك را در پدائين پدای شدهي     
ديگر ميگذاري . و امام احم  ترتيدب را  
بيان داشته ان . کده در ميدان هدر يدك     

اموات فاصله در ميان اجساد قرار 
 دهن  فرقي نمي کن  که خشدت 
باش  و يا خاک توپي و در ترتيب 
حق اولويت دفن مق م کرده شود 

  در علدوی  پ ر بر پسر اگدر چند  
به خاطر علمي فوقيت داشته باش 

پأس پ ری ايشان و همچنان مادر 
در قبدر  مردان و زنان  .دخترشاز

 يکجاه دفن کرده نه شون  مگر در
ع م امکان مجال و اش  ضرورت 
 پيش آم ه و در چنين حال مدرد 
 مق م کرده شود نسبت به زن اگر
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حال اجتماع اجساد در چه مادرش باش ،
کودک اموات مرد و زن، خنثي مشکل و 

بع اً کودک و بع  از مق م کرده شود مرد
آنها زن را بگذارن  و دراخيرآن خنثي و 
 دفن نماين .

همچنان مکروه است دفن کدردن در  
 ان برگدذاری رقدص و  ديا مک رای ودس

 ری کده امکدان ند ارد   پای کوبي بخاط
 ،طريقده سدنت   دفن ميت به صورت و

دفدن يدك    ع م امکان قبدر لحد ی و  
 جماعه در يك قبدر بد ون ضدرورت و   

يکجاه  زن ب ون حائل در و اختال  مرد
از جهت ديگر مدانع ميگدردد بندای     و

ت فين اموات ديگر در بداالی قبدر بده    
خصوصا که مرده ای کده نده پوسدي ه    

شود که قبر باش . اين سوال مطرح مي 
 ،کنان که اين چنين کار را انجدام داده 
در  يعني م فون ناپوسدي ه را ندبش و  

ديگر را دفن مي نماين  که جايش مرده 
اه ز دي گاز جمله کار های منکر آشکارا ا

جملده امدر   از اسالم مي باش .اين امدر  
ضروری مباحه نمي باش  که در يك قبر 
زياده از ميدت را دفدن کدرده شدود. از     

گاه بعضي از فقهاء مکروه است دفن دي 
ميت در باالی قبر ميت ديگر تدا اينکده   
م فون اول جس ش خاک گردد بخاطری 
که حرمت وی باقي است تا آن زماني که 

 .(4۱)دانسته مي شود
 دفن اجزای میت

يدا   صورت دريافت عضدو و  در –۸1
دي گاه مدذهب   اعضای ميت از يکي از

ه اينکد  حنفيه دفن کرده شود غيدر از 
 (11)نماز نماين . وی را غسل دهن  و

 مي آي .
احکام جزء جس   ديدگاه مذهب حنبلی ها:

مانن  کل جس  مي باش ، يعني اگر جدزء از  
گردي  غسل جس ميت بع  ازدفن ميت پي ا

ي ه جنازه در باالی وی گذارکفن کرده نمازو
 ميشود و دفن گردد در پهلوی کل جس ش.

دفن میت مسلمان در حضییره مشیرکین و    –16
 برعکس آن

به اتفاق فقهای کرام حرام اسدت دفدن   
عکس آن بدر  مسلمان در مقبدره کفدار و  

يعني دفن کفار در مقبره مسلمانان مگدر  
 امدا اختيدار قبرسدتان   . حال ضرورت در
جدايز  نه کفار حضيره برای مسدلمانان  که
 در ت بعد  از کشدي ن اسدتخوان هدا    اس

، همانند  کده مسدج     صورت کده باشد   
 و ،بخاطريکه حرمت ن ارند   .ساخته شود

 قبرسددتانلدديکن دفددن کددردن در غيددر 
، من رسه آنها بهتر است اگر امکان باشد  

ولديکن   ،به نسبت دوری از موضع عدذاب 
 يرهيعندي حضد   ي باش .ز نمبالعکس جاي

ه کفدار  مسلمانان را م فن گرداني ه شود ب
بع  از استخراج استخوان ها و نقدل آن در  

 .(1۸)مکان ديگر بخاطر حرمت نعش مسلمان
 ”باره ابدراز نظدر نمدوده     در مسئله مرتد:

کده   "اسنوی به اساس روايت المداوردی  
 قبرسدتان مرت  دفن کرده نمي شدود در  

مسلمانان به نسبت مرت  ش ن وی کده از  
در  ،ديددن مسددلمانان خددارج گرديدد ه  

نظدر بده اسدالم    ، مشرکين هدم  انقبرست
 اما در .اسالم شرف( )حرمت آوردن وی و

 در، صورت اجرای ح ود به قتل مي رس 
بده   . وقبرستان مسلمانان دفن مي گدردد 

 .(1۸)همين ترتيب تارک الصالۀ
 حکم دفن زن بی دين حامله از مسلمان  

باره زن حامله که کافر مي باش   در –۸7
اسدت ديد گاه   از مسلمان باردار گردي ه 

 فقهاء متفاوت است.
 جد ا هب احناف بر اين باورند  کده   مذ

زن متوفي کافره پشدت بده    دفن گردن  و
ه که روی طفل ک )طفل روی به قبله قبله و

دفدن   (عادتاً به طرف پشت مادر مي باش 
ايدن روايدت  بده ندزد مدذهب       و .گردن 
سدبب  ، اسدت الل گرفتده بدراين    شافعيه

روی احتيا  دفن باي  از مذهب حنابله که 
صورت پدذيرد زيدرا وی کدافره     آنها ج ا

قبرستان مسلمانان دفن  ، نباي  براست
بخاطريکه از عذاب وی مرده های  .گردد
در  و .سددلمانان متعددذب مددي شددون م

کفار همچنان دفن نده گدردد    قبرستان
در ايدن   زيرا طفل وی مسلمان اسدت و 

صورت طفل مسلمان ضرر مي بيند  از  
نأ دفن کدرده شدون  در   ب، عذاب کافران

گاه مثدل ايدن ديد     .قبرستان عليح ه
در روايت ش ه از واثله ابدن االسدقع و   

: زن کدافره  يك دي گاه مذهب شدافعيه 
مسدلمانان   قبرسدتان حامله مذکور در 

فرض کرده شود مادر طفدل   ،دفن گردد
، حکدايتي ديگدری   به مثابه تابوت طفل

: وی را شافعيه آم ه است کده  از باز هم
هل دينش بسپارن  تا آنهدا در بداره   به ا

دفددن آن اجددرات خددويش را  غسددل و
 (13)بنماين .

اما در بداره مدذکوره صدحابي کدرام     
به سه ديد گاه مدي    اختالف کرده ان  و

دفن کدرده   بعضي آنها گفته ان : ،باشن 
جيع شود درقبرستان مسلمانان بنابه تر

جانب طفل که تدابع پد ر مسدلمان    به 
ه اند :  حاب گفتد گروهي ديگر اص است،

 .در قبرسددتان مشددرکين دفددن گددردد
بخاطريکه طفل به مثابه جزء مادر است 

ر مدي باشد  و   تا وقتي که در شکم ماد
: بدرای آن يدك   واثله ابن اسدقع گفتده  

 ه گرفته شود.ناگ ج ا قبرستان
منََل   َعیَم  َث َثَم تَمَیَف الصفَحابًَ  ي ْل َهت ه  ال َمس     َ اخ 

:  َممال بَمع   ممَ ال  َيً  ي مممْل َمَ اب ر نَمماًضمممًهل  َأ م  ممما  : تًممد  یح  تَمر ج 
 .(٥٦)ال3ُ ل َجان    ال َ َلد  

 جمهور فقهاء بده آن عمدل نکدرده و   
که  اعتبار ن اده ان  چنانچه در بحث قبلي

رای احتيا  اختيار نمودن  طوريکه از آن 
ياد به عمل آورده ابن عاب ين با استناد از 

حث موضوع حليه: ظاهر موضوع بياني از ب
و دي گاه بعضي اصدحاب کدرام  اسدت و    

در صورت کده   مسئله تصوری است يعني
روح در طفل دمي ه ش ه باش  دفن شود 
در قبرستان مسلمين و در غيرآن دفدن  

 کرده شود در قبرستان مشرکين.
 نشستن در باالی قبر بعد از دفن

باالی  مستحب است نشستن در –۸۱
 ت فين بنا به صراحت قبر متوفي بع  از

قرائت قرآن  قول جمهور فقهاء که دعا و

اما از دي گاه مذهب شدافعيه:  
 يك، عضو ب ن مسلمان پي ا اگر

 آگداه مدي  ميشدود و برمدرگ او   
باشن  واجب است پيچاند ن آن  
عضو بر پارچه تکه و دفن گردد. 

ت ع م آگاهي به مرگ و در صور
نماز جنازه الزم صاحب آن  جس 

نمي آي  مگر دفن آن عضو به هر 
ورت که باش  مستحب اسدت،  ص

واجب مي گردد تمام  احکام کده  
در کل جس  اجدراء مدي گدردد،    
همچنان در جزء جس  نيدز الزم  
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 خون انسان ناخن و تدفین موی ,
مي انن  جمهدور فقهداء   مستحب  –۸۸
ه که از انسان دور ميشود ن کردن آنچدف

مانن : ناخن، موی و خون روايت از ميدل  
: رَأَی مً  أَب مْل یًمَ یامًل َأا َفماَرًه3 } بنت مشرح:  َ الَم  

ي نًممًه  َ  ممیفلَ یَمً مم ل: رَأَی ممً  النفب ممْلف  َ َید  ََ َعممَ  َصممیف  الیفممًه َعَیی ممه  َ  یَمف 
ايشان مي گوين : رسدول اهلل را   .(٥١)َال م َ 
ي م همين افعال را انجدام دادند . و در   د

ممیفَل روايددت ديگددری:  ََ النفب مْلا َصممیف  الیفممًه َعَیی ممه  َ 
ًبًه َدي ً  المدفُ   اَن یًمع ج  صلي اهلل عليده   .(٤١)َ ال: ََ

 وسلم خوش داشت که خون را دفن نماي .
ممَتل َ    َ  َعیًممًه. َ ََ مماَن اب ممً  ًعَمممَر یَمف  َمممًد: ََ  َممال َأح 

َيً  ا مماَل ً تًممد   .(٤٨) الفت ممْل تًمی   یَهمما ال َممممر َأ ً  ل َعَیَ ممً  َ ال ًمض 
 بابن عمر  امام احم صاحب ميگوين :

برعالوه ناخن، خون و موی  سقط خون 
بسته و گوشت کوبي ه ش ه از رحم زن 

 را دفن مي کرد.
 دفن قرآن کريم

قرآن کريم دفدن شدود مانند      – ۸۸
 مسلمان بنا به قدول مدذهب حنفيده و   

درزماني که قرآن کريم به حالي  حنابله
برس  که از حالت خوان ن برآم ه باشد .  

يك  گذاشته در تکه پاک و دفن شود در
جای که زير پا قرار نگيرد. بناء به آنچده  
در کتاب ذخيره آم ه: بهتر است که برای 
دفن قرآن کريم قبر لح ی ساخته شدود  
نه به صورت شامي که شق شود زيدرا در  

خداک ان اختده    قرآنکريملح  در باالی 
نمي شود و در شق خاک ان اخته ميشود. 
اين عمل يك نوع بي حرمتي بده قدرآن   
کريم مي باش  مگر در صورت که صحي  
پوشان ه و خاک در بداالی قدرآن کدريم    

 نرس  آنگونه م فن حسن است.
َمًد َأنف أَبَااَ  َر َأح  رَاء  ََ 3 َيَحَفمَر  } ال َج   بَی َْل َلًه ًمص َحفس
د ه 3 َيَديَمَنمًه  َلهً  ج   همچنان امام احمد  { ي ْل َمس 

از ابي جوزاء حکايت مي کن  که وقتي از 
اجزای قرآن کريم افراق ميش  حفدری و  
با م فني تيار ميکرد و آن را دفدن مدي   

َأنف ًعث َمماَن ب مَ  }همچنان روايت است: . نمود.
ن   َف بَممی َ  ال َ ب مر  َ ال م  مًرًه َعففاَن َدَيَ  ال َمَصاح  َبمر . َأمفما َغیم 

َيَ   ممممَتل َ  َأن  تًممممد  َسممممً  ََ ممممَ  ال ًكتًمممم   َياأل َ ح   .(٤٢){م 
چهدارم قدرآن    حضرت عثمان خليفده 

کريم های جمع آوری شد ه را در بدين   
قبر و منبر رسول اهلل دفن نمودن . امدا  
ديگر کتب ديني نيز بهتر اسدت دفدن   

به ق ر ان ازه ای که يك شتر نحرگدردد  
گوشددت آن  آن را پوسددت نمايندد  و و

َأنف النفب مْلف    چنانچه آم ه: خورد کرده شود
مممم   َدي مممم    مممماَن إ َاا يَمممممَرَ  م  ممممیفَل ََ ََ َصممممیف  الیفممممًه َعَیی ممممه  َ 

ممممتَمال  ال َمیامممم  َ ممممیًكل  ف ًر ا أل     َ  َممممَف َعَیی ممممه 3 يَمَ ممممال: ا خ 
مًی ا لَمًه التفث ب   ََ مَنلَ  نفمًه ا  َن ًیس  يعنددي  .(٥٥)یمَ 3 يَِ 

از دفن ميدت   زماني که پيامبر گرامي
 فارغ گردي  در باالی قبر ايستاد ش ه و

طلب مغفرت کني  بدرای بدرادر    فرمود:
 جنت بدرايش  متوفي تان طلب تثبيت و

 .کني  هم اکنون سوال کرده مدي شدود  
  َ  آمد ه اسدت:   باز ابن عمرروايتي 

مَرَأ  مَتح  ُّ َأن  یَم   ًهَمما َیس  مَْل الیفمًه َعنم  اَن اب ً  ًعَممَر َرض  ََ
  ًَ  3رَ   ال بَمَ مَر   َ َخات َمتَمَهماَعَی  ال َ ب ر  بَمع َد الدفي    َأ فل 

حضرت مستحب مي انست عب اهلل ابدن  
خوان ن اول سورۀ بقره وآخدر   بعمر

هت ديگدر شد ه   آنرا در باالی قبر. از ج
مَْل الیفمًه تَمَعماَل  َعن مًه  است: َر  ب َ  ال َعماص  َرض  َأنف َعم 

َر  ی ًسم ا ع ن مَد  َمب مر    َمد  َلمفا َحَضمَرت ًه ال َ يَماً   َمال : اج 
مَتن ن ًس ب ًكمل   َما یًمن َحمًر َجمًز رس َ یًمَ سفملً   َ ناْل َأ 3 يَمِ 

(٥٤). 
در وقدت ندزع    حضرت عمرو ابن عاص
آن  کده در ده باشد   خويش وصديت نمدو  

ت باالی قبرش بنشينن  بده اند ازه   صور
شتن وپوست نمودن وتقسيم کردن يك ک

نفر شتر برای مردم به لحا  قيام مردم و 
ما در باالی قبدرم باعدث   انتظار و بودن ش
رفدتن شدما باعدث    بداقبر و حاصل اندس  
 گردد.وحشتم مي

 اجاره تدفین
از ديدد گاه جمهددور فقهاء)حنفيدده،  –۸۱

شددافعيه( گددرفتن اجددرت در مالکيدده و 
مقابل دفن ميت جائز است اما بهتدر آن  
است که به صورت مجاني اموات ت فين 
گردد، پول اجرت ت فين از سرجمع مال 
 متروکه قبل از پرداخدت ديدن متدوفي   
داده شود، مگر از ديد گاه حنبلدي هدا    
اجرت گرفتن در مقابدل تد فين ميدت    
مکروه مي باشد  و علدت آن را چندين    

 ارن  زيرا گرفتن مزد مانع ثواب بيان مي
 (17)ميگردد.

 دفن سقط گوشت پارچه
ديدد گاه فقهدداء: جمهددور فقهدداء  –۸1

پارچده   واجب مي انن  پيچاني ن سقط در
تکه و ت فين آن را در زماني که دانسته و 

 (1۱)آشکار گردد بعضي خلقت آن.

 کرده شود.
(3 ط دار صمممممممممادر -٦٥٢/ ٨( يمممممممممتح ال مممممممممدیر ) ،٦) 

جممم اهر  3  ٥١٢/  ٨ابممم  عابمممدی  3  ١٦/ ٨ االختیمممار 
3 ٨٦١/ ٢ر ضممممممممممم  الطمممممممممممالبی   3  ٨٨٨/ ٨اسَییمممممممممممَ 
 .،٥٥/ ٢ المالنْل 

ممیل صممی  ٦٦) ( حممدیث:   أن النبممْل صممی  اهلل عییممه َ 
/ ٨عیممممم   بممممممر المسممممممكین    أخرجممممممه البخممممممار  ) الفممممممتح 

ط الحیبمْل(  -٤٥١/ ٢مسمیل)  ط السیفی (3   -٥٥٢
 م  حدیث أبْل هریر  .

 3  ١٦/ 3٨  االختیمممممار ٥١٢/ ٨( ابممممم  عابمممممدی  ٦٥)
3 ٨٨٨/ ٨جمم اهر اسَییممَ  3  ٨٢٢/ ٢شممر  الزر ممانْل 

/ ٢ر ضممممممم  الطمممممممالبی   3  ،٢،/ ٨أَممممممن  المطالممممممم    
 .،٥٥/ 3٢  المالنْل ٨،١

 .٥٥٦/ 3٢  المالنْل ٨٦١/ ٢( ر ض  الطالبی  ٦٤)
مان یمدي   ٦٥) میلَ  ( خبر:   أن النبْل صی  اهلل عییمه َ 

ر  احمممد  .  مممال ابممم  حجمممر:   لمممل أره َمممَ میممم  يمممْل  بممم
ممممتا يممممْل التیخممممیِ  هكممممتا3 لكنممممه معممممر   باالَممممت راء .َ 

 ط شَر  الطباع  الفنی (. -٨،٤/ ٢الحبیر) 
( حممممدیث هشمممماُ بمممم  عممممامر:   احفممممر ا  أعم مممم ا  ٦١) 

ط المكتبمممممممم  التجاریممممممممم (3  -١٨/ ٦أخرجممممممممه النسمممممممممائْل) 
 ط الحیبممْل(3  الیفممع لینسممائْل3   -،٢٨/ ٦ الترمممت ) 

 ترمت :   حس  صحیح . ال ال
 3  ٨١،/ 3٨  البمممدائ  3١٥ ١٤/ ٨( االختیمممار ٦١) 

/ ٨حاشمممی  الدَممم  ْل  3  3٥١١ ٥١١/ ٨ابممم  عابمممدی  
شممممر  الزر ممممانْل  3  ٨٨٦/ ٨جمممم اهر اسَییممممَ  3  ٦٢٢

 3  3٢،٤ ٢،٥/ ٢م اهمممممممممممم  الجییممممممممممممَ  3  ،٨١/ ٢
/ ٢َشمما  ال نمماع  3  3٨٦٢ ٨،١/ ٢ر ضمم  الطممالبی  

 .،٥٤/ 3٢  المالنْل ،٨٦
ط  ٥٤/ 3٢  يمممتح ال مممدیر٥٥٤/ ٨( ابمم  عابمممدی  ٥١)

 دار إحیاء التراث العربْل.
ممف ه  َأع  َمممًل ال َ ب ممر 3 َأ   نًممب َ  بَمع ممًل ال َ ب ممر  َ ًدي ممَ  ي یممه  3 َ الَ َحاَجممَ  إ لَمم    ش  ؛ أل َ نف َضممَرَر نَممممب    ال َمیامم   َ ََ ممف  ال َمیامم   ََش 

َزائ ه   ر َ    َأج  َ  الضفَرر  ب تَمف   (.٥٢)م 
ط دار إحیمماء التمراث العربممْل3  ٥٤/ ٢( يمتح ال مدیر٥٨)

3 ١،،3 ٥،،/ 3٨  ال ییممممم بْل ٥٥٤/ ٨ ابممممم  عابمممممدی  
 3  ٥٦١/ 3٢  المالنمممممممممْل ٨٨٥/ ٢ ر ضممممممممم  الطمممممممممالبی  

 .٨٢٦/ ٢َشا  ال ناع 
/ 3٨  جمممممم اهر اسَییممممممَ ٥١١/ ٨( ابمممممم  عابممممممدی  ٥٢)

3 ٢١٨/ 3٢  الجمَ ٢١،/ 3٨  ال یی بْل 3٨٨١ ٨٨٥
 .٨٢٦/ ٢َشا  ال ناع  3  ٨٦٢/ ٢   ر ض  الطالبی

 .3٨١/٨١٥  ر ض  الطالبی ٨٢٢/ ٦( أَن  المطال ،٥)
 .،٥٤/ 3٢  المالنْل ٨،٥/ ٢( ر ض  الطالبی  ٥٦)
 (.٥٥٥/ ٨( اب  عابدی  ) ٥٥)
ممان إاا يممر  ممم  ديمم  المیمم  . . .   ٥٤) ( حممدیث:  َ 

تح یممممممم  عمممممممزت عبیمممممممد  -٥٥١/ ،أخرجمممممممه أبممممممم  دا د) 
/ ٥    يممممممْل المجممممممم ع) دعمممممما (3  جمممممم د إَممممممناده النمممممم

 ط المنیری  (. -٢١٢
/  3٢  ر ضممممممم  الطمممممممالبی ٤١٨/ ٨( ابممممممم  عابمممممممدی ٥٥)

 .٥١٥/ 3٢  المالنْل٨،٥
3  حاشممممممممممممی  ٥٥٤/ ٨( ابمممممممممممم  عابممممممممممممدی  ٥١)

3 ،١/ 3٢  شممممر  الزر ممممانْل ،٦٨/ ٨الدَمممم  ْل
/ 3٤  نهایم  المحتماج ٨١١/ ٨ ج اهر اسَییمَ 

شا  ال ناع  ٥  .٨٢٤/ ٢ط الحیبْل3 َ 
3  شممر  الزر ممانْل ٥١٥/ ٨( ابمم  عابممدی  ٥١)
3  ر ضمم  ٨٨٤/ 3٨  جمم اهر اسَییممَ ٨٨٢/ ٢

 .،٥٢/ 3٢  المالنْل ٨٨٥/ ٢الطالبی  
( حمممممدیث مثیممممم  بنممممم  مشمممممر  األشمممممعری : ٤١)

أخرجمممه ابممم  أبمممْل  اَمممل  ابممم  السمممك   غیرهمممما3 
تا يْل اسصاب  ا 3َ    إَناده ضعیف جد 

ان یعجبه دي  الدُ   أخرجه ٤٨) ( حدیث:  َ 
ممما يممْل ال  -١١/ ٨مالنممْل البمم   داممم ) الخمم لَ 

ال.  ط الریا  (  يْل إَناده إَر
/ 3٨  نهایمم  المحتمماج٢٤١/ ٥( ابمم  عابممدی  ٤٢)

3  ر ضممممممممممم  ،٨،/ 3٨  أَمممممممممممن  المطالممممممممممم ٦٨،
شا  ال ناع٨٨٥/ ٢الطالبی   َ 3٥٤/ ٨. 

/ 3٨  ال ییمممممممم بْل٨٨١/ ٨( ابمممممممم  عابممممممممدی ،٤)
 .٨،٥/ ٨َشا  ال ناع  3  ٤،
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رت طوريکه پي است اسالم دين فط
چدون   مبرم بشری مدي باشد ،   نياز و

روحش ازآفري ه های خ اون   جس  و
متعدال اسددت، ايددن آفددرينش غددرض  

طريقة  حکمت مشخصي تحقق يافته و
شيوۀ آنرا معين نموده،  و طرز حرکت و

 ،در توافق بده اهد افي کده داشدته     و
تواندائي بخشدي ه    برايش اسدتع اد و 

ڄ   ڄچ طوريکه مي فرماي : است،

 16ذاريات: ال چڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 اندس را نيافريد م جدز    من جن و"
 "برای اينکه عبادتم کنن 
اين آية متبرکده   مفسرين در تفسير

عبوديت اظهار آخدرين  » مي نويسن :
 و ،معبود اسدت  برابر درجة خضوع در
تنها کسي مدي تواند     ،به همين دليل
اکرام را  که نهايت انعام و معبود باش ،
 نيست. أکسي جز خ ا و کرده است،

حتددي  ،فرامددوش کندد اوسددت هرچدده غيددر 
آفدرينش   خويشتن را، و اين است ه ف آخر

برای وصول به آن، مي ان  أبشر، که خ اون 
آگداهي بده    آزمايش فراهم ساخته و علدم و 

انسان داده، و نتيجدة نهدايي اش نيدز غدرق     
 (411ص ۸۸: ج۸) «ش ن در اقيانوس رحمت اوست

انسدانها  واض  است که باي  همة  بسيار و
 بسوی آفريد گارخويش متوجده باشدن  و   

 سدو داده شدون ،   تعالي سدمت و  بسوی او
 چنانچه خ اون  متعال مي فرماي :

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ

  ڃڃ  ڃڄ  ڃ  ڄڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍڌ  

ڌ  ڎ ڎ   ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک   گ   گگ  ڳ    کک

 ۸74 – ۸7۸األعراف:  چڳڳ  ڳ

 بددرای مددردم بيددان کددن( ای پيغمبددر )"
 هنگامي را که پروردگارت فرزند ان آدم را 

 در طددول اعصددار و )پشددت آدميزادگددان از
ندان  ادراک به آ و)عقل و کرد پ ي ار قرون(

از  غرائب گيتي را دريابن  و داد تا عجائب و
شدگفت انگيدز    سنن منظم و روی قوانين و

باآلخره با  وخ ای خود را بشناسن   ،هستي
کتاب باز  خوان ن داليل شناخت خ اون  در

 خ اوند  سدبحان(   انکار گستردۀ جهان، و
 و ايشان را بر خود شان گواه گرفته اسدت) 

آيدا مدن    کده:  خطاب به آنان فرموده است(
)هم بده زبدان   آندان   شما نيستم وردگارپر

آری گدواهي   گفته اند :  حال پاسخ داده و(

عدالي مدا   )توئي خالق بداری ت مي هيم
 و براهين جهان را موجب اقرار داليل و

( تدا روز  اعتراف شما مردمان کرده ايم
امدر خد ا    )قيامت نگوئيد  مدا از ايدن   

بدي   غافدل و  يکتا پرسدتي(  شناسي و
نياکدان   يا اينکه نگوئي : .بوده ايم خبر

هدم  مدا   و ما شرک ورزي ن  ما پيش از
وچون چيدزی در   )فرزن ان آنان بوديم

که با آن حق را از باطل  دست ن اشتيم
لدذا   .از ايشان پيروی کرديم ،بشناسيم

 بيگنددداه ميددد انيم.  خويشدددتن را
 که باطل آيا به سبب کاری پروردگارا!(

گرايان)يعني نياکدان مشدرک مدا کده     
کرده  بنيانگذاران بت پرستي بوده ان (

در روز  )مجدازات ميکندي و  مدا را  ان ،
نابود مان مدي   با عذاب خود( رستاخيز

ايددن چنددين آيات)کتدداب    داندديگر
 )را توضي  مي دهيم خوان ني آسماني(

نشانه های کتاب دي ني جهداني دال   و
بلکده   يدانيم( وجود خ ا را مدي نما  بر
زن گي يا در آين ه  که هم اکنون )يآنان
تقليد  از   مخالفت با حق و ازکنن ، مي 
 ."دست بردارن  باطل(

 پس عه ی کده خ اوند  متعدال از   
 فددت عبددارت از عهدد  وذريددة آدم گر

بده ايدن دليدل     پيمان فطرت بدوده و 
خ اوندد  متعددال انسددان را برمبنددای  

خدويش   اعتراف به ربوبيدت يگانده ی  
اين مشخصه را در  و خلق نموده است.

بنا برين نهايت اوج تکامل يك 
 قرب او به خ است. انسان و

 عبوديت نهايت تسدليم در 
ذات پددداک اوسدددت.  برابدددر

 عبوديت اطاعدت بدي قيد  و   
فرمانبرداری در تمدام   شر  و

بدداآلخره  و .زميندده هاسددت 
 عبوديدت کامددل آنسددت کدده: 

بده معبدود واقعدي     انسان جز
 نين يشد ،  يعني کمال مطلق،

 ند ارد، و  بدر گام  جز در راه او
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 هميندرو  نهاد وی قدرار داده اسدت. از  
انسان برمبنای آن رش  مي نماي ، ولي 

با انجام دادن اموری آندرا باطدل    احياناً
فطرت خويش  اين صورت از به کرده و

 .منحرف مي شود
}مما مم  م لم د : مدي فرمايد    رسول اهلل

 ینصممرانه   عیممی الفطممر  يممنب اه یه دانممه   إالی لممد
یمجسمممانه کمممما تنمممتج البهیمممم  بهیمممم  جمعممماء همممَ 

 )صحي  مسلم( تحس ن يیها م  جدعاء{
 )اسدالم( زادی برفطدرت سالم نو هر"

او را  ،امدا والد ينش   به دنيا مدي آيد ،  
نصدراني يامجوسدي بدار مدي      هودی،ي

 حيدوان،  همانگونده کده ندوزاد    آورن .
آيا  سالم است. صحي  و هنگام والدت،

هيچ دي ه اي که حيوان گوش بري ه به 
 ."دنيا بياي 

 خد ا  جای ديگری فرسدتاده ی  در و
کیهمل  }إنی خی   عبادی حنفاء مي فرماين :

 إنهممل اتممتهل الشممیاطی  ياجتممالتهل عمم  دیممنهل    
 (1۸3/ ص4) عییهل ما أحیی  لهل{ حرم 
با اعتقداد صدحي     همانا بن گانم را"

 شياطين نزد ايشدان آم ند  و   ،آفري م
آنچه  از دين شان گمراه نمودن  و آنهارا

را برای شان حالل نموده بدودم حدرام   
 ."گرداني ن 

فرمايشات فوق بوضوح پي اسدت   از
مدورد توحيد  از طدرف     که عه ی در

وجود دارد  ت بشرخ اون  متعال برفطر
يکتا پرسدتي در   ولي حقيقت توحي  و

اين فطرت پنهان بوده، به صدورتي کده   
ه تا زمانيک هرگاه کودکي ب نيا مي آي ،

 ،عوامل خارجي بدرآن دخالدت ننمايد    
البته  ،مستقيم ميمان  برآن ثابت ق م و

توانمن ی  عواملي که ق رت و اسباب و
گمراهي  جهت ه ايت و های بشر را در

 ولدي ايدن تواندائي و    ،گيدرد  ر مدي بکا
 ظروف خداص و  استع ادها در شرايط و
ولي بيداد داشدته    معين تبارز مي کن ،

باشيم که اين حقيقت توحي  تنهدا در  
 بلکده در  فطرت انسان نهفتده نيسدت،  

دنياسدت بده وديعدت     در وجود آنچده 

 چون فطرت بشر نيدز  ،گذاشته ش ه است
خلقت تمدام هسدتي    ينفك فطرت وجز ال
غيدر   که به نحدوی بده آن مدرتبط و    است

مانن  بقيه موجدودات محکدوم    مجزاست و
هستي فرمان  به حکم قوانيني است که در

حاليست که فطرت بشدری   اين در ميران ،
الهامدات خدود را بدا در     گونه پيامهدا و ه ب

ميسازد که مبدين   داشت ظروف متبلورنظر
معتدرف شد ن وی بده ايدن      تأثر عميق و

 در هستي مي باش . بزرگ موجودحقيقت 
فطدری بدر ايدن     قوانين يکتا پرسدتي و 

 صدورت واضد  و  ه همة گيتي ب در هستي،
 نظم و تشکل، در ،احساس مي شود آشکار
قدوانين حرکدت،    هنگي اجدزا، همدآ  نسق،

حاکميت اين قوانين  و ،تسلسل قوانين آن
 جهددان هسددتي بطددور هميشددگي و   در

کده   مطابقت به دانش اند کي  همچنان در
 همده و  ،ن دست پي ا کرده استبشر به آ

 است. پذيرنا اين حقيقت انکار همه بيانگر
يگانگي  باگذشت هر روز جوانب ديگری از

قددوانين حدداکم   در طبيعددت هسددتي و 
بشريت درک مي کن   برتصرفات خويش را

دستگاه  آن هم به شکلي که هيچ ماشين و
 تنهدا از  و خاصي آنرا کنترول نمدي کند ،  

مورد اجدرا   يری وطريق مق رات الهي پيگ
 قرار ميگيردکه در مطابقت کامل با اراده و

امدا   ،خواست آزاد خ اون  متعال مي باش 
سنجش اين قانون برآنچده داندش    در بشر

پي برده است تکيه  ظني که دارد، ان ک و
نمي کنيم آنهم در موضدوعي کده امکدان    

به حکم وسائل بشری ممکدن باشد     ن ارد
مي يابيم  د درثبات موجو پس از اين نظم و

 تمدام هسدتي را بدا تقد ير     أکه خ اون 
 مطدابق اراده ی  ،لحظه به لحظه گيری وپي

مطلقه اش مد يريت مدي کند .در وجدود     
انسان نيز باوصف اينکه موجدودی از ايدن   

، و در فطدرت او  جهان است جريدان دارد 
 .استقرار يافته است

في ظدالل القدرآن درتفسديرآية     مؤلف
 تدذکر  کده قدبالً  اعراف  شريفه ی سوره ی

ازآنجا که خ اوند    » داده ش  مي نويس :

عطوفت  سبحان به بن گان خود مهر و
از اينکدده مي اندد  بندد گانش  و دارد

آمادگي ايدن را دارند  کده     استع اد و
چددددون بخواهندددد  گمراهشددددان 

از آنجدا کده    و گردانند گمراه شدون ،  
انگيدزه هدای    فطرت شان با عوامدل و 

هريمندان  تدالش ا  براثرکدار و  انحراف،
در معرض انحراف قدرار   ،جني انسي و
ون  همانگونه که پيغمبرخ ا -مي گيرد
 اهريمنان آدمي و فرموده است: متعال

نقطه ضعف های انسدانها تکيده   پری بر
نقطه ضعف های که در نهاد  مي کنن ،

 درترکيب بند  و  بشری نهفته است و

 خميرۀ ذاتي ايشان سرشته است.

به  ويس :شهي  در ادامه مي ن استاد
به  أعطوفتي که خ اون  خاطر مهر و

بن گانش دارد،چندين مقد ر فرمدوده    
است که مردمدان را در برابدر پيمدان    

همانگونده کده    فطرت محاسبه نکند ، 
ايشان را در برابر عقلي که به آنها داده 

تددا  اسددت محاسددبه نمددي فرمايدد ، 
 پيغمبراني را بسدوی شدان نفرسدت  و   

يد  کده   اآياتي را برای شان ندازل نفرم 
بيدرون   فطرت شان از زيدر تدوده هدا   

 ويرانددي و آنددرا از خرابددي و بيدداورد و
خرد شان را از  و انحراف رهائي بخش ،

 ضددعف و هددوس و هددوا و فشددار زيددر
اگر خ ا مي انست  ،شهوات نجات يابن 

هدايي بدرای   عقلها به تن که فطرت ها و
ب ون اينکه  ،ه ايت انسانها کافي است

در ميدان   پيغمبريها پيغمبران و
ان رز  ب ون اينکه پن  و و ،باش 
تشدري  آيدات الزم    تفصيل و و

فطرت  در بن گان خود را باش ،
 خرد هايشدان محاسدبه و   ها و

ولددي  ،محاکمدده مددي کددرد  
به سدبب آگداهي از    أخ اون 

کيفيت خردها به  وضع فطرتها و
بن گان خود رحم فرموده است 

حجدت   ب ين سدبب دليدل و   و
پيغمبدری   برايشان را رسالت و
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 (۸۸۱ص 3: ج1)داده است.  قرار
 خ اون متعال درجای ديگری مي فرماي :

ۆ  ۆ  ۈ     ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭچ

 31الروم:  چۈ  ٴۇ  ۋ
روی خود را خالصدانه متوجده آيدين    ) 
اسالم( کدن، ايدن سرشدتي اسدت کده      )

 "آن سرشته استبرمردمان را أ خ اون 
تفسير  مؤلف جامع االحکام القرآن در

تع ادی  » يفه مي نويس :شر اين آيه ی
از فقهاء و صاحب نظران گفته ان : فطدرت  
خلقتي است که خ اون  متعال هر نوزادی 
را برآن يعني شناخت آفريد گارش مدي   
آفرين ، گويا اين آيده مدي فرمايد : هدر     
نوزادی با خلقتي متول  مي شود که اگر به 
اوج معرفددت برسدد  بدده وسدديله ی آن   

 (۸۱/ ۸4: ج6)«را مي شناس  أخ اون 
 الطحاويه آم ه است: درشرح عقي ه ی

هر عاقلي بخوبي مي ان  کده هسدتي    »
اسداس  ايدن درک بدر    آفري گاری دارد،

است که خ اون متعال مدردم را   فطرتي
 (۸۸۸: ص7)« مبنای آن آفري ه استبر

 أپس گفتده ميتدوانيم شدناخت اهلل   
ضدرورت فطرتدي    ب ون شك يك نياز و

 و باشدن  زيرا همة مردم چه قوی  است،
 ياجاهدل،  اگر عالم باشدن  و  چه ضعيف،

حتدي   ،شدهر نشدين   يدا  نشين و صحرا
يا  فاسق باشن  و يا کافر، مؤمن باشن  و

زماني که دردی دامنگير شدان   هم عاب ،
وسعتش برايشان  زمين با همه ی و گردد

دنيا در مقابل چشمانشان  و تنگ گردد،

 اما بدا روح و  ق رتي که او را نمي بينن ،
تمام وجود خود عظمدت  با قلب خويش و

سدويش  ه ب جاللش را درک مي کنن  و و
 (44: ص۱)مي شتابن .

 در جای ديگری از قرآن کريم آم ه است:
ې    ې  ې           ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉچ

ائ  ائ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ    ىى

  جئىئ  ىئ  ی   ی    ی  ی  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ

يئ  جب  حب  مب   ىبيبجت حئ مئ ىئ 

 ٻ ٱجث يت ىت مت خت حت

11 – 1۸النحل:  چپپپٻٻٻ
 

دو معبدود)برای   خ اون  فرمدان داد، "
همدان   )شما(معبود ؛انتخاب نکني  خود(

کيفدر( مدن    تنهدا از)  ؛خ ای يگانه است
 ،زمين اسدت  آنچه در آسمانها و بترسي ،

ه همدوار  )نيز(دين خالص و ؛از آن اوست
آيددا از غيددر او مددي  ؛ازآن او مددي باشدد 

همده از   آنچه از نعمتهدا داريد ،   ترسي ،
هنگامي که ناراحتي به  و !سوی خ است
 )امدا(  فقط او را مي خوانيد ،  شما رس ،

رندج را از شدما    هنگاميکه ندا راحتدي و  
شدما   ناگاه گروهدي از  برطرف مي سازد،

 برای پروردگارشان همتا قائل مي شون ،
که به آنها داده ايدم   نعمتهای را)بگذار تا 

امدا   چن  روزی بهره گيرن ، !کفران کنن 
 ."بزودی خواهي  دانست

 التفاسير به نقل از تفسير مؤلف صفو
بده معندي تعجدب     » قرطبي مي نويس :
 مي توان بعد  از  چطور است که چگونه و

 أنجات يافتن از هالکدت بده خ اوند    
 (۸31ص ۸: ج۱)« شرک ورزي 
ه انسان ضرری چون بيماری زيرا وقتي ب

و يا مشکلي پيش آي ، برای رفدع آن بده   
او مدي   پناه مي برد و دعا به درگاهأ اهلل

 نماين ، طوريکه خ اون  متعال مي فرماي :
 ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻپ  پ  پ  پچ

 67اإلسراء:  چڀڀ
وقتي ناراحتي ها در دريا ها به شدما  "

جز خ ا همه کساني از نظرتدان   ،ميرس 
دن  که ايشان را بده فريداد   پ ي  ميگرنا

 ."مي خواني 

 وقتي به شما در دريا سختي و يعني:
از ترس غرق شد ن در   ،مشکلي رسي 

همه معبودان باطل که آنها را مورد  ،آن
تدان  از خاطر پرستش قدرار مي اديد ،  

فرياد رسي را نيافتيد  کده بده     و ،رفت
پس انسدان در   فرياد تان لبيك بگوي ،

بده   پروردگدار جز ذات ه ورت بداين ص
ملدك   سدتاره و  چون بدت،  ،هيچ کس
 (۸6۱ص ۸: ج۱) خشوع نمي کن . تضرع و
 ،تنگناهدا  حاالت سخت و برين دربنا

 مي گردند ،  أقلب ها متوجه خ اون 
زيرا قلب بر اساس فطرت خويش مجبور 

زيدرا  آورد  روی أاست که به سوی اهلل
هيچ محافظي جز او برايش نيسدت، و در  

متها و وسائل مي وقت گشايش سرگرم نع
أ شود و اين ارتبا  اش را بدا خ اوند   

تضعيف مي نماي . در قسمتي ديگدری از  
 کالم اهلل مجي  چنين آم ه است:

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ

  ے ھ  ھ  ھھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 ۇۆ ڭڭ   ۇڭےۓ ۓڭ

 ۸۸يونس:  چۆ

 هنگامي که به انسان ندا راحتدي و  "
ن نه ديگدرا  که نه خود و )بالئي ميرس 

چده  چاره کنن (  نمي توانن  آنرا دفع و
چده   و چه نشسته، و در پهلو خوابي ه،

مدا را   ايستاده باش )برای رفع مشکل(
اما هنگامي که ندا   به کمك مي خواه .

مقابددل آن  کدده در بالئددي را) راحتددي و
آنچنان  از او ب ور داشتيم، (درمان ه بود

 پيش ميگيدرد)و  خود را در سابق( راه)
 که انگار فراموش ميکن ( بازخ اون  را 

برای دفع محنتي که ب و رسدي ه   ما را
 اصدالً  است به فرياد نخواند ه اسدت)و  

و زياني متوجه او نبوده و بالئي به او ضرر 
دست ن اده اسدت. آری! هميشده( ايدن    
چنين اعمال اسدرافگران در نظدر شدان    

و تکدرار گنداه از    آراسته شد ه اسدت)  
بکار  من ناقباحت آن کاسته است. و اهري

 باطل را برای آنان حق جلوه داده است(.

 ادامه دارد...

سدختي را   و تيره گدردد،  سياه و
تمام ب ن شان احساس کنن  که 
نکداه  غمهای جا را احتوا نموده و

 آنها را درهم مي فشارد بگونه ی
کده طاقددت را از ايشددان گرفتدده  

رد گمان مي برن  ايدن د  و ،است
در  ،هيچ راه حلي نخواه  داشت

اين لحظه نا خود آگاه بسوی راز 
نيدداز بددا قدد رتي پنهددان مددي  و

در  او را فرا مي خوانن  و ،شتابن 
 ؛ع مدي افتند   مقابلش بده تضدر  
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را هم به نابودی کشاني ه ايم. پس شدما  
را به خ ا، ای عزيزان! مواظب باشي  که 
دچار تباهي ناآگاهانه نشويم و موجبات 
 هالک نسل های بع  را هم فراهم نکنيم.

 یت ولاحساس مسؤو ن ازنمونه هايی جاودا

 قرآن کريم: سازندگی در

 ی از قوم فرعون: فرعون گفت:مرد
 ڀڀ پ  ڀ   پپ ٻ ٻ ٻ پ چ

چڀٺ ٺٺ ٺ ٿٿ
 ٢٤غاير:

)مرا بگذاري  تا موسدي را بکشدم و او   
پروردگارش را بخوان ، چه من مي ترسم 
دين شدما را تغييدر دهد ، يدا در ايدن      

 سرزمين فتنه و فساد آشکارکن (
م فرعون که پنهاني ايمان يکي از اقوا

 آورده بود، گفت:
 ٢١غاير: چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ چ
آيا مي خواهي  مردی را بکشي ) بده   )

خاطر اين( که مي گوي  پروردگدار مدن   
 خ اون  است (

و حکايت او را اين گونه به پايان مدي  

ھ    ھ  ے     ھ   چ به اين آيه نگداه کنيد :   

٨٨الرعممممد:  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ ے  ۓ  ۓ  
 

 تغير اين آيه دو مالحظه مي شود که در
 تغيدری از  و جانب ما ش ه است: از ذکر

بايد  زودتدر    ک ام تغير سوی پروردگار
باتوجه بده ترتيدب    )عتاًانجام شود  طبي

 بايد  زودتدر   مدا  آيه( تغير ش ه در ذکر
اصالح حال شخص، اصالح  انجام شود و
به دنبال دارد. براساس همدين   جامعه را

 قضيه منطقي است که مي گوييم: تغيير
هايتدان،   رفتدار  تغييردر و ذات شما در

تغييرشما  تغيرجامعه است، و قسمتي از
 مي شود. بخشي ازجامعه به تغيير منجر
 به عندوان يکدي از   را اهميت خود آيا

 اعضای جامعه درک کرده اي   شدما در 
اصالح  و تغيير تباهي جامعه، يا نابودی و

 آن سهيم هستي .
ترا به خدا، تاخیر نکن، بیا تا منفی نگری را رهیا  

کرده و حال خود را تغییر دهیم، تا خداوند هیم آن  

اد کرده ايم، چه را که بادست هايمان در جامعه ايج

دگرگون سازد و از تباهی و نابودی رهايی يیابیم.  

خداوند کردار ما را نظاره گراسیت، و بیه همیین    

خاطر از ما می خواهدکه از او شرم داشته باشییم و  

 از دستورات او سرپیچی نکنیم.
ايدن حد يث    در سازن گي را تعه  و
به دقت مورد تامل قرار دهيد    پيامبر

ل کسي در اقامده ی  که مي فرماي : )مث
ح ود خ اون ی مي کوشد ) و امدر بده    
معروف و نهي از منکرمدي نمايد ( و آن   
کسي که مقررات خ اون ی را مراعدات  
مي کن ، همچون کسي است که همدراه  

گروهي بريك کشتي سوار ش ه است و 
قرعه زدن گروهي در قسدمت بداال و    با

گروهي در قسدمت پدايين قدرار مدي     
در قسدمت پدايين   گيرن . اگر آنان که 

کشتي سکونت دارند  بده) بهانده ی(    
طلددب آب، کشددتي را سددوراخ کددرده 
بگوين : اگر ما در اين قسمت) پدايين(  
غرق شويم به آنان که در قسدمت بداال   
هستن  ضرری نمي رس ، پس اگر آنان 
که در قسمت باال قرار دارن  به موضوع 
توجه نکنن  و هيچ کاری انجام ن هن ، 

ن ، ولي اگدر آندان   همگي غرق مي شو
مانع کار تخريدب کنند ه گدان شدون      

 همگي نجات مي يابن (.
 منظور از اين تمثيدل کده پيدامبر   

برای مابيان کرده، اين است که پيامد   
سريع سدوراخ نمدودن کشدتي، غدرق     
ش ن آن و هالک تمدامي سرنشدينان   
است. در اين جامنظور از تمثيل، کدامالً  

امعه آشکار مي شود که پيام  نابودی ج
باگناه افدراد آن) نسدبت وسدعت آن(    
سددريع تددر و شدد ي تر از هددالک    
سرنشينان کشتي است، اگرچه نتدايج  
آن طي چن  سال احساس مدي شدود.   
ع م رعايت قوانين و احکدام الهدي از   
جانب ع ه ای گناهکار موجب ندابودی  
همه ی افراد جامعه خواه  شد . ايدن   
نکته را به دقت باي  درک کرد که اگدر  

امعدده را بددا اشددتباهات و غفلددت مددا ج
هايمان دچارتباهي نموده و غرق کنيم، 
بي گمان نسل بع ) و نسل های بع ی( 

 رسان :
  ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎچ

 ٦٦غاير: چڑژڈ  ڈ  ژ    
و زود باش که آن چده)اينك(  

شمامي گويم به ياد آوريد ، و  به 
کارم را به خ اوند  واگدذار مدي    

سازن گي اين چندين  کنم( آری، 
آن چه که ، تغييراست که پس از

خدود را بده خ اوند      داری، کار
واگذار نمايي و خدودت را کدامالً   
تسليم خواست او کني، و آن گاه 
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خورشي  سج ه ميکردند ، و شديطان    به
کار و کردار شان را در نظرشدان آراسدته   
جلوه داده بود، و ايشان را از راه)راسدت(  

 «باز داشته بود، و آنان ره يافته نبودن 
به تعصب و غيدرت ايدن پرند ه بدرای     

ک را جرمدي  خ اون ی بنگرکه چگونه شر
 مقابل آن گروهبزرگ محسوب نموده و در

به اقامه ی حجت مدي   ) خورشي  پرست(
اآوردن خبر آنها برای پيدامبر  پردازد، و ب

باعث برگردان ن  ؛حضرت سليمانخ ا
 آن ها به سوی ه ايت و ايمان مي شود:

ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  چ

 ٢٥النمَ:  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ
چرا سج ه نکنن  در برابر خ اون ی » 

که نهان آسمان ها و زمين را آشکار مي 
و آن چه پنهان مي داري  و آن چه  کن ،

 «آشکار مي کني  را مي دان 
آری، اين است غيدرت تعصدب بدرای    
دين پروردگار، بيايي  ماهم از اين پرن ه 

 )چنين غيرتي را( ياد بگيريم!
 مورچه ای متعهد و مسؤول در مقابل همنوعانش:

را بنگدرآن   ؛سپاسگزاری سليمان
 بد ان رهنمدون   را گاه که مورچده ای او 

 اين آيات تأمل کن: ش ، در
ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں     ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

 ٨١ - ٨١النمَ: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ
تا آن جاکه به وادی موران رسي ن ، » 

وران بده  موری)به زبان حال( گفت: ای م
درون خانه هايتدان برويد  سدليمان و    
سپاهيانش شدما را ندا آگاهانده درهدم     

سليمان( از سخن او دهدان بده    نکوبن . )
خن ه گشود گفت: پروردگار مرا توفيق ده 

ارزاندي   برنعمتت که برمن و پ ر و مدادرم 
داشتي، سپاسگزار باشم و کاری نيك کنم 
که آن را بپسن ی و مدرا بده رحمتدت در    

 «ی بن گان شايسته ات در آور زمره
آيا تعه  و سدازن گي را در ايدن جدا    

بلکه مسؤوليت همده  ی پيامبران نيست، 
ی ما مسلمانان است، آن مرد) در ادامه به 

 قوم خود( گفت:
  ے   ۓہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  چ

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇۆ  ۈ  

ۉ  ۉ  ۋ  ۅ  ۅ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 ،٢ -٢٨یس: چىې  ېېې  
از کساني که از شما پاداشي نمدي  ) و 

خواهن  و خود ره يافته ان  پيروی کني . 
و مرا نرس  کسي را که مرا آفري  اسدت  
نپرستم، حال آن که شماهم به سدوی او  
بازگردان ه مي شوي . آيدا بده جدای او    
خ اياني را به پرستش گيدرم کده اگدر    
خ ای رحمان باليي در حدق مدن اراده   

سودی ن هد  و  کن ، شفاعت ايشان مرا 
 نتوانن  مرا نجات دهن (.

اين tآری، ايمان و يقين به خ اون 
گونه اسدت و ايدن تعهد  و مسدؤوليت     
پذيری بوده کده خ اوند آيين و ملدت    

و  اسالمي را پيش از حضدرت محمد   
پس از وی به وسيله ی آن بده عدزت و   

 سر افرازی رسان ه است.
 نمونه ای ديگر در میان موجودات غیر انسان:

ېئ  ىئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  چ

 ٢٢النمَ:  چىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ

آن گاه)ه ه ( مد تي نده چند ان    » 
دراز)در غيبت( درنگ کرد، سدپس)آم   
و( گفت: من به چيدزی کده تدو بده آن     
آگاهي نيافتي، آگداه شد م و برايدت از    

 «سبا خبری درست آورده ام
و آن پرن ه با اظهدار تاسدف، شدرک    

اه  آن بوده است، گروهي را که خود ش
 اين گونه بيان مي کن :

 ٱ  ٻٻ  ٻٻپپچ

   ٺ پپ ڀ ڀڀ ٺ

ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 ٢٦ –،٢النمَ: چڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ڤ 

مددن زنددي را يددافتم کدده برآنددان   » 
فرمددانروايي مددي کددرد و از همدده چيددز 
برخوردار بود، و تختي شگرف داشت. او و 

خ اون   قومش را چنين يافتم که به جای

 نتيجه ی آن اين گونه محقق ش :
 ٦٥غاير: چڳڳگ  گ گ   گچ

وندد  او را از عواقددب سددوء ) پددس خ ا
 نيرنگي که مي ورزي ن  در امان داشت((.

 به اين آيه بنگر که مي فرماي :
چ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ چ

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 ١النساء  چڍ

)و کساني که اگر)در گذرن ( فرزن اني 
رد و ناتوان از خود باقي گذارن  برای وخ

ر ايشان نگرانن  باي که بترسن  و) در کا
ديگران هم( از خ اوند  پدروا کنند  و    

 سنجي ه سخن بگوين (.
آيا ديگرهم چنان در کدار فرزند انت   
پس از خود ترسي داری  در حدالي کده   

 خ اون  زن ه و پاي ار است.
به مؤمني بنگرکده در سدوره ی)يدس(    
حکايت او ذکر ش ه است: خ اون  بدرای  

کرد،  ه ايت مردم شهری دو پيامبر روانه
ابدل آن دو فرسدتاده تسدليم    آنان در مق

سدومين   ،نش ه و تکبر کردن  و خ اوند  
 را به سوی آنان فرستاد: رسول خود

ڀ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ

 ٨٦یس:  چٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ
تن را فرستاديم ) آنگاه که به نزدآنان دو

 و آنان آن دو را دروغگو شمردن ، سدپس 
)جانب( آنان را) بافرسدتادن( سدومين   

يم، آن گداه) همگدي(   فرد استوار داشت
گفتن : ما به سوی شدما) بده رسدالت(    

 فرستاده ش ه ايم(.
و هنگام شدکنجه ی سدومين   
پيددامبر، مددردی بدده دفدداع از او 

 برخاست:
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  چ

 ٢١یس: چڻۀ ۀ ہ
مددردی از دور دسددت شددهر  ) و

گفت: ای قدوم مدن از   شتابان آم  
فرسددتادگان) خ اوندد ( پيددروی  

گيريم  تيجه ميکني ( از اين آيه ن
سدوی راه   که هد ايت کدردن بده   

دين خ اون  فقط وظيفده  راست و
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 رفت، پيدر  ی بيش نبود، جوان به آن جا
مي خواند ،   نماز دي که آن جا مردی را
مدي   جدا نمداز  اين  گفت: پ ر، چرا به او

 جواب داد: تاکسي مدرا  مرد خواني  پير
مردانگي جوان او را وادار  غيرت و نبين 
 گرفتده بده او   را مدرد  که دست پير کرد

بهترين قسدمت دانشدگاه    در بگوي : ما
نماز را ادا خواهيم کرد. جوان به فضدای  

دانشدگاه، جدايي کده دانشدجويان      باز
 را در نماز مشغول مطالعه بودن ، رفت و

اشداره   نمود جواندان بده او   عام ادا مالء
کرده و او را تمسخر قرار دادن ... اما روز 

مرد هم همراه او نمازخواند ... و   دوم پير
روز سوم تع اد نمازگزاران به يك صدف  

های بع  صف هدای   رسي ن ... و در روز
 متع دی ايجاد ش  دانشدجويان حاضدر  

مسدج ی   گفتن : چرا صف های نماز در
بخوانن    گزاران آنجا نماز انمازنسازيم ت

عملدي شد ،    م تي بع  نه تنها آن فکر
بلکه دردانشگاه های ديگرهم مساج ی 

 دانشگاه هدا  در ساخت مسج  بناش  و
خ اون ی به صورت  برای اقامه ی شعاير

 آم . يك فرهنگ)کامالً مقبول( در
آن جوان  تصور کني ، احساس مسؤوليت
قيامدت   برای ساخت مسج ، برايش تاروز

هربدار  اجری به همرا دارد و چه پاداش و 
کسي درمساج دانشگاه ها نماز بخواند ،  

 او چه ان ازه ثواب مي برد!
احساس  بع  از تمامي آن چه که گفتيم

مقابل جامعه ی  در التزام ما مسؤوليت و

جويان خود( بسازيم و سپس بامشدرکان  
بجنگدديم آن گدداه مددامي تددوانيم از آب  

حدوض   زير بنوشيم ولي آنان نمي توانن )
خواهد    آب پشت سرلشکريان اسلم قرار

پسددن ي  و  رای او را گرفددت( پيددامبر
 بيان کردی((.نظر خوبي را  فرمود: ))

بنگری که چگونه با ادب و حکمدت و  
به دور از تجاوز و تخطي، نظر آن کس را 
که منزلت بااليي دارد مورد انتقاد قدرار  
مي دهد ! آری، احسداس مسدئوليت و    
 سازن ه بودن حقيقي اين چنين است.

قصه ی صدحابي بزرگدوار نعديم بدن     
را شنو! او در جنگ احزاب  بمسعود

آوردن خود را بده   مسلمان ش  و اسالم
بده او   پيدامبر  اعالم نمدود  پيامبر

 مددا مددردی از فرمددود: ای نعدديم! تددو 
ايدن   رهايي مدا)از  مسلمانان هستي، در

 نيرنگ ها( کوشش کن(( او و دسيسه ها
کافران چنان  ميان يهوديان و در رفت و

 کده مسدلمانان در   کرد پراگن گي ايجاد
نهايت به پيروزی رسي ن ، اين پيدروزی  

التدزام   جه ی احسداس مسدؤوليت و  نتي
 به جامعه ی اسالمي بود. يك نفر

اگر بخواهد (   مي بيني که يك نفرهم)
مي توان  در آزادی و سعادت جامعه نقش 
 موثری داشته باش . پس چرا منتظر بمانيم 

 فرهنگی است: حرکت ساخت مسجد در دانشگاه

از سال های قبل ادای عبادات به ويژه 
وامدع بده اصدطالح    ج بعضدي از  نماز)در

 عدام، عملدي زنند ه و   ء مال متم ن!( در
محسوب مي شد ، جدواني    خجالت آور
بده دانشدگاه    اول ورود روز مسلمان در
 وجدود  مکاني برای ادای نماز پرسي : آيا

 گفتن : بدا  به او دارد  دانشجويان ديگر
مدي   سالي نمداز  کم سن و اين جواني و
برای کساني کده بده سدن     خواني ! نماز

شدان   رسي ه ان ، کساني که عمر پيری
 جدوان اصدرار   رسي ه اند ، امدا   به آخر

بخواندد . آنددان اتدداق  داشددت کدده نمدداز
 زمين دانشدگاه بده او   زير در کوچکي را

اصطالح عامه خرابده   نشان دادن که در

مشاه ه مي کني   آری، مورچه ای اين 
چنين مدي خواهد  هد ايت و رهبدری     
همنوعان خود را برعه ه گيرد، او بدرای  
هم نوعانش نگران است و به تنهايي بده  
داخل سوراخ نمي خيزد تا خودرا نجات 
ي ده ، بلکه در نجات هدم نوعدانش مد   

کوش  وقتي که سليمان ص ای او را مي 
شنود اين گونه دعا مدي کند : سدپاس    
خ اون ی را که با اعطدای ايدن نعمدات    

 برمن منت نهاد و....
حيات جامعه ی مدا بده ايدن تعهد  و     
سازن گي وابسته است، تصور کني کده  
اگر اين احساس مسؤوليت در ميان مدا  
کامالً رسوخ کن ، بسياری از مصدايب و  

 امت مارفع خواه ش . مشکالت
توانید بیه اسیالم و    مومنی به تنهیايی میی   

 مسلمانان کمک کند:
را بحکايددت حبدداب بددن منددذر 

در  اکرم مي کنم. پيامبر برايتان بازگو
مدي   حال کشي ن نقشه ی جندگ بد ر  

ايدن   اين جا مي ايستيم در فرمود: )) ما
مکان هم مي جنگيم و....(( حبداب بدن   

وحدي   ااين طرح شم گفت: آيابمنذر
نقشده ی   است يا جانب خ اون  منزل از
 شخصي شماست  نظر جنگي و

وای خ ای من! احساس مسدؤوليت را  
که در اين پرسش نهفته اسدت، نظداره   
کني ! مهرباني و آرامش را بدا ذکداوت و   
هوش در پرسش خود بده هدم آميختده    

را به صورت  است تاسخن رسول اکرم
 غير مستقيم مورد انتقاد قرار ده .

وحي الهي  از فرمود: ))خير) يامبرپ
 نظدر  نيست(، بلکه نقشده ی جنگدي و  

شخصي خودم است(( حبابدب گفدت: ای   
رسول خ ا! اگر طرح شما وحي آسدماني  

بده مدردم    نيست، پس بهتر اين است که
کندار   دستور دهي  تا حرکت کدرده و در 

چشمه ی( آب به مشرکان  نزديك ترين)
خود منزل گزينن ، بع چاه های پشت سر

)آخدرين   کندار آن  را مس ود نماييم و در
حوضددي)برای اسددتفاده جنددگ  چشمه(

اسالمي چه اند ازه خواهد بود    
گذشدته   هم چنان مانند   ما آيا

ه برای خ مت بد  خواهيم بود  يا
 دين مق س اسالم اقد اماتي را 
انجام خواهيم داد  بداتحقق آن  
 چه که گفتديم مدامي تدوانيم از   
 جوامع غربدي گدوی سدبقت را   

 به ياری خ اون عزت و بربابيم و
 را بداز  کرامت گذشدته ی خدود  

 شاءاهلل. يابيم، ان
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 اشکال ساختار تشکیالتی
ساختار تشدکيالتي، چدارچوبي   

ت ارشد  بدرای   است کده مد يري  
تقسدديم و همدداهنگي فعاليددت   
واح ها و کارکنان يك وزارت يدا  

  کن . اداره آن را ايجاد مي 
سددداختار تشدددکيالتي ادارات 
مختلف با هم يگر فدرق دارند ؛   
زيرا شرايط محيطي، راهبردهدا و  
اه افي را که اداره ها دنبال مدي  

 کنن ، با هم متفاوت ان . 
 ساختار تشدکيالتي، الگوهدای   

 طرزالعمل های اداری
طرزالعمل، سن  رسمي اسدت کده بدا    

رره های اداری تکيه بر مفاد قوانين و مق
و لددواي  وظددايف ادارات، بددرای تعيددين 
ح ود و انجام درست مسدووليت هدای   
اجرايي و داخلدي سدکتورهای مختلدف    

هدای اداری يدك وزارت يدا اداره     واح 
 توسط مسووالن ذيربط ترتيب مي ياب .  
طرزالعمددل، تعيددين روشددها و مقددررات  
مکتوبي است که به رويت آن مکلفيت های 

 های مختلف اداره در يدك افراد شامل واح
 سيستم اداری جنبه اجرايي مي ياب .

مطالب من رج يك طرزالعمل مشدتمل  
بر چگونگي انجام فعاليت واح ها، طدي  

حدد ود مراحددل اجرايددي، و تعيددين   
  مسووليت های ذينفعان مي باش .

طرزالعمددل، سلسددله مراتددب اداری،   
تسلسل منطقي ميان ق مده هدا و دايدره    

يت ها و فعاليت هدای  مسووليت ها، صالح
بخش هدای مختلدف واحد های اداری و    
اجرايي يك وزارت يا اداره را مشدخص و 
معيين نموده و روابط قانون من  و رسدمي  
بين افراد اداره را جهدت کدارکرد بهتدر و    

  مي نماي .تصميم گيری های خوبتر تأمين 

 ين ش ه برای تدأمين روابدط رسدمي   تعي
 ميان افراد يك اداره است.

اکثر ساختارهای تشکيالتي بدر بنيداد   
، اند ازه،  تکنالوژیعواملي چون: محيط، 

توزيع قد رت   ٔ  اداره و نحوه استراتيژی
 کنترول ايجاد مي گردد.

ساختار تشکيالتي به عنوان سيسدتمي  
گيدری از آن،   تعريف مي شود که با بهدره 

ي سلسله مراتدب درون اداره تعيدين مد   
گددردد. ايددن سيسددتم، چوکددات کلددي  

وظيفه و سمَت را مشخص مي کن . در ره
نتيجه، ساختاری به وجود مي آي  که مدي  

 .توان  به تحقق اه اف اداره کمك کن 
ساختارهای تشکيالتي انواع مختلفدي  
دارن . هر يك از ساختارهای تشکيالتي 
نقا  قوت و ضعف خاص خود را دارن ، ولي 

 ل يك م نظر به نوعيت و ضرورت اداره از
  ده به عمل مي آي .مناسب استفا

چه بسا از چارچوب هدای تشدکيالتي   
صرف برای واح های خاص يا دوره هدای  
خاصي از فعاليت هدای اداره مدي تواند     

 .کاربرد داشته باش 
اگر ه ف از کسب و کار، دستيابي بده  

است  مؤفقيت اداره باش ، الزم و ضروری
 کدده از يددك نددوع سدداختار تشددکيالتي

   . مناسب استفاده به عمل آي

به هر حال، سداختارهای تشدکيالتي    
اکثر به شيوه های: مرکزی، غيرمرکدزی،  
مختلط، افقي، عمودی، تخصص محدور و  

 حمايوی ترتيب و تنظيم مي شون . 

ولي به صورت کل، تشکيالت اداری به 
  دو شکل ديزاين مي گردد:

وح مدد يريتي و دسطدد بددا :دیبلنیی .3
 سلسله مراتب زياد.

و سلسله  سطوح م يريتيبا :هموار .2
 مراتب کم.

 در ادارات امددروزی بيشددتر سيسددتم 
وجه قدرار  دورد تد دوار مدتشکيالتي هم

گيرد. در سيستم تشدکيالتي هموار  مي
 پروسه ها و تصدميم گيدری هدا زودتدر    

 نتيجه مي ده .

در اين نوع سيستم نظر به کدم بدودن   
خواسته  سلسله مراتب اداری، م يران از
ه و سط  های کارکنان زودتر آگاهي يافت

ارتباطدات نيدز در    تولي  و تورم پارازيت
 آن کمتر مي باش .

سيستم تشدکيالتي  برای ساختن يك  
 هموار، باي  سيستم های سنتي سداختار 
شکني گردن . سداختارهای تشدکيالتي   
 هموار، در جهان پيش رفته بيشتر به نظر

 مي خورن .
در ساختارهای تشکيالتي کشدورهای  

ا از دو يدا  غربي، سط  تصميم گيری هد 
سه کرکتر فراتر نمي رون . اين امر سبب 
تسدريع پروسده های کداری و ارتبدا    

 نزديك سازمداني مي گردد.
 پیشنهادها جهت منطقی سازی چارت تشکیالتی  

 پيشينه ساختار تشکيالتي بده زمدان  
های ق يم بدر مدي گدردد و انسدانها در      

مسير تاريخ پيوسته کوشي ه تا از نيروی 
ين بهدره بدرداری را بدرای    بشری بيشتر

 افزايش کارايي و تولي  نماين .
ری دروی بشد دنيد  چگونگي استفاده از

به ت ريج در شرکت های بزرگ صدنعتي  
يافت و آنها دريافتن  که چطور   گسترش

مددي توانندد  بددا تغييددر سدداختارهای   
تشکيالتي، سط  کميت و کيفيت تولي  

 را افزايش بخشن .
 ف برنامده به ايدن طدر   ۸۱61اما از سال 

 های اصدالحات اداری کده در برگيرند ه   
رون  تقويت و تغييدرات سدکتورعامه و   
 ساختارهای تشکيالتي ادارات حکومتي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C
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مي ش ، بيشتر مورد توجده کشدورهای   
 قرار گرفت. جهان
شناسدان مد يريتي در راسدتای     کار

افدزايش ظرفيددت دسددتگاه حکومددت و  
دستيابي به ه ف هدای متوقعده، يدك    

صدالحي را جهددت  رشدته طدرح هدای ا   
منطقي سازی و بهبود چارت تشکيالتي 
پيشدنهاد دادندد  کدده اسددتفاده از ايددن  
راهکارها سبب تقويت ظرفيت کداری و  

  تولي ی سکتورعامه مي گردد.
به  در بحث زير هددر يك از پيشنهادها

طدور ج اگانه مورد بررسي فشرده قدرار  
مي گيرد که مي توان ، به ويژه مسدووالن  

 ا در اين راستا ياری رسان : منابع بشری ر
 (1171 -1161 )شکنی ساختار .1

عامده جهدت    مسووالن ارشد  سدکتور  
بهبددود و اصددالح چددارچوب تشددکيالتي 
ادارات مربوطه در مشوره با کارشناسان و 
مشاوران، طدرح ساختارشدکني، سدط     
شکني، کوچك سازی تشکيل و کم سازی 
مصارف اداری را در اولويت برنامه ها قرار 

طوری که اين برنامه را در دو بخش  دادن .
 جنبة اجرايي بخشي ن :

 :هییای تشییکیالتی  تغییییر سییاختار  (1)
کارشناسان م يريتي پيشنهاد دادن  که 
برای افزايش کارايي و استفادۀ بهينده از  
نيروی بشری، بهتر اسدت کده در قد م    
نخست ادارات عامه طرح ساختارشکني 
و سط  شکني را روی دسدت گرفتده و   

شدان را مطدابق   تشکيالتي  ساختارهای
نيدداز اداره، تقاضددای مشددتری و شددرايط 

  محيطي تنظيم نماين .

 گام بع ی مسووالن ارش  ادارات بايد   در
بيشدتر،   بکوشن تا با نوآوری ها و ابتکارات

ساختارشکني و سط  شدکني نمدوده و از   
های عمودی و بسدته بيدرون    قالب ساختار

 يشدتر که ب باز آم ه وبه ساختارهای افقي و
 منعطف تر ان ، حرکت نماين .

زيرا ساختارهای هموار و مسط  که از 
سطوح اداری ورودی دارن ، کارايي   همه

 اداره را افزايش مي دهن .
 امددا در همددين حددال برخددي از کددار  

شناسان معتق  ان  که ايدن کدار تمرکدز    
زند . امدروز نيدز     ق رت را بر هدم مدي   

ل هدا بده دنبدال تعداد     بسياری از اداره 

 .ق رت بين م يران و کارکنان استن 
ايدن   :انکشاف مديريت میالی و اداری  (2)

مرحله که اکثر شامل بودجه سازی، برنامه 
ريزی و رش  پروسه هدای مدالي و اداری   

هدای   مي شود، از يکسو تشکيالت واح 
اداری ضروری را مطدابق شدرايط ج يد     
انکشاف و تقويدت مدي نمايد . از جاندب     

را بدده گوندده ای  ديگددر، تشددکيالت اداره
های مدوازی و   کوچك مي سازد که واح 

غيرضروری را منحل نموده و هزينه هدای  
اقدل   الزمي و اداری را بده حد    مالي غير

 ممکن کاهش مي بخش .
  مديريت مالی

مفاهيم اقتصدادی بدرای    کاربرد اصول و
يدك مسدأله اسدت.    تصميم گيری و حل 

، در حقيقت همان انکشداف  م يريت مالي
   کاربردی است.اقتصاد 

بنگداه  م يريت مالي، م يريت اقتصادی 
مد يريت مدالي،    .اسدت  های کسب و کار

 تصميم گيری مالي در داخدل واحد های  
 است.  تجاری اداری و
م يريت مدالي بده حد     از انکشاف ه ف 
و فايد ه بده   ارزش اعتبدار،   ن ياکثر رسان

 ثروت مالك اسدت.  و افزايش اداره مربوطه
نمودن سود  بيشتريق تحقق اين مهم از طر

که دارای مفهومي  مي گردداقتصادی ميسر 
 . متفاوت با سود حساب اری است
از هم فدرق  سود اقتصادی و حساب اری 

فرصت  ةزيرا سود حساب اری هزين ،ن دار
و مشمول رويه های  گرفتهوجوه را نادي ه 

حساب اری است که ممکن است جريانات 
نشدان   را مالي حقايق امورو  نق ی واقعي

در حالي که سود اقتصادی درسدت   .ن ه 
 در نقطة مقابل اين مسأله قرار مي گيرد.

 ويژگی های مديريت مالی
مهم دارد کده  ويژگي شش  م يريت مالي

 :مبنای آن استوار استبرم يران عملکرد

 .درست وضعيت تحليل( ۸

 .مبتني بر اصول اقتصادی( عملکرد ۸

اد ازاطالعات حساب اری به عنوان نهد ( 3
 کردن.استفاده ها  ورودی تصميم گيری

مطالعه چگونگي سدرمايه گدذاری و   ( 4
 .از ثروت موجودبهره وری  افزايش

بدا   ( تغيير و انطباق پدذيری پيوسدته  1
 شرايط ج ي  محيطي و جهاني.

و فرامنطقدده يددي جهدداني ( ديدد گاه 6
 داشتن.

 مديريت مالی یتکاملسیر 
در مسدير   رويکردسه با م يريت مالي 

 :ملي خود قرار داردتکا

م يريت مالي آن گونه که در حدال  ( ۸
بر تصميم گيدری   ،حاضر به کار مي رود

و روش  تخنيکدي  از ابزار استوار است و
 زيه و تحليددل داده هددا، دهددای تجدد 
حسداب اری   صاد وداقتد علم  کامپيوتر،

  .تفاده مي کن داس مالي

م يريت مالي رشته نسبت ج يد  و  ( ۸
، ممکدن  از شاخه های علم م يريت است

 بيشتر ياب . آن بع ها توسعهاست کار برد

سددددرعت  حرکددددت مسددددتمر و( 3
 نويد   پيشرفت های اقتصدادی،  فزاين ه

در بخش اين اسدت کده مد يريت مدالي     
برعهد ه  را  ینه تنها نقش مهم ترآين ه 

ايدن   انکشافي بلکه بر سرعت مي گيرد،
 افددزوده شدد ه و همرشددته علمددي بدداز

 ادارهراهگشدای مد يران   آن  راهکارهای
د که همواره با مسدايل و  وخواه  ب هايي

 .ستن اروبرو  ۀ به ويژه ماليمشکالت تاز
 مديريت اداری

 ۀهدای روزمدر    مجموعه ای از فعاليدت 
ريدزی    اداری است که مربو  به برنامده 

اداری و مالي، ضدبط و صد ور صدورت    
فزيکددي و اسددناد و توزيددع  اتحسدداب
 باش .  مي اداره يت ارکات

اری مد ير اد فعاليت های اداری توسط  
 اداری انجام مدي شدود. فعاليدت هدای    

بودجده سدازی،   برنامده ريدزی،    شامل:
هدد ايت و همدداهنگي خدد مات اداری و 

 مي باش . مالي
 تواناييم ير اداری باي  دارای 

معلومدات  ، جسميو  فکری های
ي و معلومدات تخصصد  ، عمومي
 ي باش .تجرب

يددك تددن از  "هنددری فددايول"
پددردازان ايددن عرصدده،   نظريدده

فعاليت  ششرا به  ریم يريت ادا
  اصل م يريتي تقسديم  چهاردهو 

 دارد...ادامه  نموده است.بن ی 
 

 

https://sarmayegan.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://sarmayegan.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://sarmayegan.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/
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 اقتصادیفرايند  در تاثیر

نبايد  هدای   هدا و  قرآن با بيان باي   
تولي  ثدروت را از   )حالل و حرام( الزم،

 راه هدای نامشددروع و بنيدان بددر اندد از  
را  مرسددوم دوران جاهليددتنامشددروع, 
و راه  م کددرد وممنددوع اعددال تحددريم و
شکل تدرآم  حالل و و کسب  روشهای

تدالش   اقتصاد سدالم مبتندي برکدار و   
. سداخت  مشدروع را جدايگزين  درآم  

 و درآمد   فدردی  اقتصادی قرآن حقوق
قرار داد  يکسان را مرد  مالي برای زن و

اقشدار  نجدات  بدرای   محترم شمرد وو 
هم و نيازمن ِ کمك مالي  آسيب دي ه و

 در ن شريعت اسدالم  را در قانو حقوقي
در سايه آن زن گي اجتماع تا نظرگرفت 
افراد جامعه در فرهندگ اسدالم    ،نماين 

وجايبي مدي باشدن  در    و دارای حقوق
اين لحا  نيدز،   از قبال اجتماع خويش.

 ان يشده مثبدت و   و يدت حکماخالق 
 .نمود واگذار م نيتتعالي  سازن ه و
 سیاسیم تشکل نظا در تاثیر

من حيث مرجع حکميت  کريمقرآن
نظددام حکومددت در اسددالم  و قددانون

دولدت   معرفي گردي  که نفاذ آن بده 
 وهای اسالمي مسئوليت داده شد ه.  

, عقل, حثيت و عقي هبرای پاسباني از
ثروت و جان ساکنين سرزمين انسان 

اسالم سياست کنن  شريعت  ها طبق
تفکدر جد ايي   زمام داران. در قبدال  

شکل نامناسدب  تنيز  ز دولت، ودين ا
سياسدت غيدر قابدل    و مراکز ق رت 
مبارزه پيگيدر نمدود و    قبول انساني 

باطددل مددردود و  را از اسدداسآندد
 (۱).دانست

بخشي از اثدر گدذاری   تا اينجا همه 
هدا  برفرهنگ  کريمهای مستقيم قرآن

است که خدود موجدب پيد ايش     بوده
مسدددتقيم و  تتحدددوال و راتتغيددد

جواندب   ي ابعاد وتمام غيرمستقيم در
معاصر گرديد    مردمو  زن گي عرب ها

ی هاپند ار  گفتار و تا جايي که رفتار و
معرفي کرد که تحت نميتوان را از آنان 

 ات اثددر تددأثير فرهنددگ سددازن ه و 
 (3)قرار نگرفته باش . کريمقرآن

اثیر ناپیذيری قیرآن از فرهنی      داليل 

 جاهلیت

ناپذيری قدرآن   ادله های وافر بر اثر

وجدود  فرهنگ دوران جاهليدت   ازکريم 
رکتب اسالمي حتدي  ددارد که همه آنها 

دارای غير اسالمي مرقوم مي باشد  کده   
هستن ، ضمن آنکه  قابل اعتماد اعتبار و

برخي از آنها بده مسدلمانان اختصداص    
 اسدالم و  غير معتق  بده اشخاص  ن ارد و

اثدر   قبوليدت قرآن را نيز مي تواند  بده   
جاهليت و فکر  ان يشه ناپذيری قرآن از
بده آن  داليدل   که با استنادمتقاع  کن . 
 :مي پردازيم

 باره جاهلیت   ناسازگاری ديدگاه قرآن در -1

بيان نموديم  وقاًکه ف در البالی مفاهيم
قدرآن کدريم از نظدر     واض  اسدت کده  

نگداه   با خود ،نه جزئي ،تکلي عموميت و
منفي به دوران پيش از اسالم مي نگدرد،  

 عصدر  انسدان هدای   ه بداور قرآنکدريم  ب
 زمانه به طور غالدب و جاهليت و اهل آن 

بده سدر    بربريتدر و  دن بو اکثری گمراه
ای  مي بردن ، فضدای عمدومي جامعده    

ستم, زور گدوئي و پدر از   جاهليت فضای 
بدود از ندور   تاريکي هدا   و دهشت جهل
. ب يهي است بودن  دوره چراغ ه ايت ب

 ورسدوم   باورها، رفتارها، آداب و آنچه از
ايددن دوران  کدده دريبيددنش ها و دانددش

ميدان آن   در ظلماني شکل مي گيدرد و 
 هدای جاهدل و  انسدان   طيف مردم اکثراً

بدا اسدتناد    وورد. پ ي  مدي آ را خرافي 
 عقدل  فطرت انساني و آيين های الهي و

نيست، به هديچ    پسن ي هو سليم مجاز 

ارزش های اقتصادی  برتفکرات و
ه بد  مثبدت و  اثر آن عصر اعراب
 گذاشت.ی سزا
 از جهت فرهنگدي و  کريمقرآن

 شائبه ایو بي  مفي  تاادبي اثر
و  ادبيددات عددرب فرهنددگ و در

 .پ يدد  آوردهعجددم آن زمددان 
هجو، هرزه گويي، دشنام  مانن :

خ تداري  ازاشدعار  زشت سَرايي  و
ادبيدات عدرب    فرهنگ و شعر و

را بده   جای خود رخت بربست و
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مدي  پذيرش ن روی قابل اعتماد، پيروی و
 (3)باش .

ان پدذيرفت کده قدرآن    چگونه مي تدو 
گمراهدي   مجي  دوراني را به جاهليدت و 

بده  کده  بدرد، فرهنگدي را   ب آشکار ندام 
فرياد زن . و بع   ي، هالکت آفرينيتجاهل
روان ي بشريت ب اند , و پيد  گمراهباعث 

مانند   خود را از آنها بدر حدذر دارد کده    
 و شد ه اند  باشدن    توصديف   يي کههاآن

اهل از پيروان خود بخواه  که ج همچنان
به سوی  ، واهي اختيار نکنن نباشن ، گمر
 آنگاه خود قرآنکريم و بع اً هالکت نرون 

کده  فرهنگ زمانه را  مؤلفه هايي ازآم ه 
مواصددفات  از آن جهددت کدده جاهالندده و
برآن  بپذيرد ومذموم تعريف ش ه, بياي  

نشدان  رضدايت  به آن  وبگذارد مهرتأيي  
 !ده  محال است و خيال

 کدار  يچ دليل ديگری دره اگرآن  بنابر
هي گذرا به ديد گاه  انگ باتوان يم نباش ،

 فرهنگ جداهلي،  پيرامون کلي قرآن در
مي توان پي برد که ايدن کتداب مقد س    

کده  نباي  مؤلفه هايي  وبپذيرد نمي توان  
را جاهليت ناچيز و ان ک فرهنگ  هرچن 
 جاهالنه حتي در برابر امضا کن  و تأيي  و
 ني نگوي .آن سخ طالنب و بودن

ايدن در   زا پيش تر اگر فراموش نشود،
امکان جمع بين دي گاه کلي قدرآن   مورد
انه و پذيرش پاره ای از باره فرهنگ زم در

هدا  های آن فرهندگ   باور و رفتار ها
 در ميان آورديم و بحث کرديمسخن 

رفتار هايي بود کده   مقصود باور ها و
 کدريم  رو در روی دي گاه کلدي قرآن 

نگيرد، يعني رفتار  ه بود ونگرفت قرار
هدايي کده يدا برگرفتده از      باور و ها

تحريف نش ه  فرهنگ غير منحرف و
بخدش     ونباشبوده ان  و اهل کتاب 
را  خدويش  زمانده هدای  ديني فرهنگ
يا به فطدرت خد ا     ، ونتشکيل ده

عقدل   حق جوی آدمدي و  ه وستخوا
مطابق فطدرت   بي ار هوشيار وسليم 

 . متکددي باشدد  بشددری اسددتوار و 
اين دو صدورت   پي است که تنها در

بلکدده ميددرود,  آنهدداامکددان جمددع 
 ضددرورت آن وجددود دارد و درايددن 

 و ی ن اردايرادآن ک ام  جمع صورت
 , ولدي  .سد نمدي ر  ه نظدر اشکالي ب

ندا  کده  دليل  اشکال دارد و يزیآنچ
ي آيدات قرآند   بدا احکدام  هنگي آهم

  داشته باش  بداز محدال اسدت کده    
جاهالنه  وعقاي ی نادرست  اعمال و

همده يدا   بياي  آنگاه  تعريف نمودهرا 
تفکددر و  آنهددا را بپددذيرد. برخددي از
چنين چيزی بده معندای    ان يشه ای

مي  کريمقرآنمتن  وجود اختالف در
که قرآن بده   است چيزی. و آن باش 

 صراحت  از خود نفي مي کن .

 اي :مخ اون  رحمن مي فر
ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ    ڇچ  چ  چچ

 ١٢النساء:  چڎ  ڎ  ڈ ڌ  

قددرآن نمددي ان يشددن   اگددر  آيددا در
ازجانب غير خ اون  مي بود به طور قطع 

 (3)درآن اختالف بسياری مي يافتن .
  هابرخورد قرآن با فرهن  چگونگی  -2

بداره   آيات مختلف قرآن کريم کده در 
 نيز فرهنگ زمان نزول سخن مي گوي  و

ويژگي های مختلفي که از اين فرهندگ  
ب هددای مختلددف تدداريخي،   کتددا در

غيددره وجددود دارد،  ادبددي و تفسدديری،
روشن مي سازد که فرهنگ زمانه گونده  
های مختلفي دارد لذا برخورد متفداوت  
قرآن با هرگونه را درپدي آورده اسدت؛   

هنگ قرآن با آاين برخوردهای ناهم بنابر
 فرهنگ معاصران بده معندای تنداقض و   

برخورد نيست؛ بلکه به معنای  تفاوت در
متفاوت بودن گونه های فرهنگ زمانده  

 است.
چگونگي  اين قسمت اين گونه ها و در

بده   بصدورت فشدرده   برخورد قدرآن را 
 :گيريمبررسي مي

نکوهشیی بیا فرهنی      فیی و  برخورد حذ

 جاهلی
نکريم در زماني شرف ندزول مدي   قرآ
فرهنگ  بخشي مهم و پررنگي از ياب  که

جاهليت بدود، لهدذا آن    زمانه، آگن ه از
، کددريمران بدده طددورکلي در قددرآن دو

) زمدان ندزول و در   تاريخ عرب ادبيات و
دوره جاهليدت   آن کريم(زبان قر

 نامي ه ش ه است.
ناپدذير   انکار نارضايتي مکرر و

قددرآن از مولفدده هددای مختلددف 
زمان نزول بيش  فرهنگ حاکم بر

ن آ هرچيز، به همين بخدش از  از
 فرهنگ مربو  مي شود. 

 نه وآنان کده شدناخت منصدفا   
اسالم دين  و کريمقرآن درستي از

مدي  ايدن را  دارن ، بد ون ابهدام   
بدا   کدريم پذيرن  که برخورد قرآن

خرافه است. اخالق  جهل و ازو منزه معاد قرآن پیراسته  توحید، نبوت و

و بايد هیا و نبايید هیای آن     میباشد لیتاخالق جاه قرآنی پاکیزه از

برمعاصران بعثیت   یت حاکمتحکیم و نبايد های  ناهمخوان با بايد ها و

تا سه کار مهم زل گرديده است( نا 1آمده استکريم قرآن در . میباشد

مورد عرب جاهلی انجام دهد، باور شرک آلود آنیان را ازبیت    را در

خالف برهاند  شان را از خرافه ها و امور خرد پرستی آزاد سازد، عقل و

 بندگی شهوت نجات دهد. اراده آنان را از و
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 در نکوهشي است و حذفي و اين بخش،
امدوزه   آن بخش، ميان فرهنگ زمانده و 

قابدل   در ميان های قرآني هيچ همانن ی
 نيست. تصور

مورد برخورد حذفي  داليل متع دی در
فرهندگ زمانده   قرآن با بخش جاهالنده  

ذيدل  قرار وجود دارد که مهمترين آنها  
 : است
 قرآن   انیتحق -اول 

باره باطل بودن فرهنگ  در عاقليهيچ 
وجود اما جاهليت تردي  ن ارد.  آکن ه از

در های تاريك  فرهنگ زمانه اين گونه از
قرآن به معندای راه يدافتن باطدل درآن    

چنددين راه يددافتن  أاسددت و خ اوندد 
خدويش  ه  کتداب آسدماني   ل را بد طيباا
ه چدون حفاظدت از قدرآن    ستناود دردم

 کريم را خود ضمانت نموده است.
 (.٦٢  ٦٨آیه3  : يصی ٨3) 

 حق ازباطل: فارق -مدو

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 

 ٨الفر ان:  چۈ  ۈ
ذاتددي آن واال مقددام وجاويدد   :ترجمییه
قرآنکدريم کده در    که فرقان، )ذاتيست 

زن ه حدق از  ج ا سا اين مفهوم به معني
محمد (   ی خود)ابر بن ه  را است( باطل

) از عدذاب  بيم دهد   تا نازل کرده است،
به گوش ايشان  پيام قرآنکريم را والهي( 
( کلمه الفرقان ۸آيه،  : فرقان،۸) برسان (.
اسدت و بده معندي جد ا کدردن      رمص  

اينجا به عنوان اسم فاعل بده   ميباش  در

 برخدد   کنايدده هددا،امددا اسددتفاده از 
استعاره ها، ضرب المثل ها و لغات رايج 
را نيز بدراى تفهديم مقاصد  خدود بده      

البته اين قسم  ,استخ ام در آورده است
سددوم اسددتخ ام فرهنددگ بددراى بيددان 
مقاص  است و بد ان معندا نيسدت کده     

کالمد  و خطاهداى    عناصر غلط و لوازم
علم  آن ها را تأيي  کرده باش ، بلکه از 

و درک سدر  يآن ها به صورت عناوين م
بدرای افهدام    استفاده کرده استمفهوم 
 .انسانها
 منابع:

 عزآن کزمی .1
عبلللللس لزددنو  فلللللدد  گ علللللزآن  ، جتز جتلللللز  جتلللللس یو .2

ب دسللللدنو تزحللللسد  سلللل  سللللیسو چللللدپ  آ، ی یللللد ،
 .302ث  و1818  لو مشهسو جتس اشزو 

پژ هشلللللل   ، اسللللللب    یللللللس، عللللللل و ،سللللللتم و .8
پژ هشللگد   هتللز نو اشللزو میللدن عللزآن   فزه لله گمداللسو

 -285ص  .1852 لللللل گ    اشللللللگد و چللللللدپ   لو 
271- 275. 

و لغلللللللل  ادمللللللللس 1873علللللللللخ  ،لللللللل   هخللللللللس و  .3
 .1187ص  و هخس 

و ف  ظالل  لقزآنو جللس 1815ع بو سیسو  .5
چهد،مو هتز نو ا جتل  چلدپ سل مو اشلزد   سلدنوث 

136. 
مدهسو   ، سلل مو  لللس آ،یداللدو جملللس علملل و سللسجم .6

و ص 828مشللللد،  مسلسللللن  1855( سللللدل 3مشلللد،   
63 
مص ر ی   لت قیل  فل  کلملدف  لقلزآن  ل لزمی  .7

 .17و ص 
 یلللن   ، اللل و تلللد،یمج :لللسنو تزحلللسد  جت  لقدسلللم  .1

 .301ص  و1838پدی س و هتز نو  اتشد، ف  عبدلو
 و ترسللللللللللللللل1811خمللللللللللللللل و عبللللللللللللللس  لللللللللللللللز  و .5

و چلللللدپ  عللللل و ص 6جللللللس    لو ا  ، لقزآنوچلللللدپ 
155. 
 

با مولفه هدای   راآشکا مخالف احکامي،
معداد   دارن . توحي ، نبدوت و  تجاهلي

خرافده   جهل و ازو منزه قرآن پيراسته 
اخدالق   است. اخالق قرآني پداکيزه از 

و باي  ها و نباي  های  ميباش  ليتجاه
نبايد  هدای    آن ناهمخوان با باي  ها و

برمعاصدران بعثدت    يت حاکمم و يتحک
 1آمد ه اسدت  م کريقرآن در . ميباش 

تا سه کار مهدم را  نازل گردي ه است( 
مورد عرب جاهلي انجام ده ، بداور   در

شرک آلود آنان را ازبدت پرسدتي آزاد   
شان را از خرافه هدا   خرد سازد، عقل و

 اراده آندان را از  خالف برهان  و و امور
 (3)بن گي شهوت نجات ده .

 نتیجه گیری

، به ايدن  گفته ش هاز مجموع مطالب 
جه م  رسيم که دي گاه اول دليل  نتي

مثال هدا    و ن ارد براى اثبات آن وجود
و نمونه هاي  را که ذکر کردن  واف  به 
مطلب نيست و نهايت اين دي گاه انکار 
مؤدبانه قرآن است يعند  قدرآن را از   

انسان کنار بزنيم  و عملي زن گ  علم 
ول  دي گاه دوم راه اعت ال م  پيماي  

عند ، قدرآن کدريم    و صحي  اسدت؛ ي 
عناصر فرهنگد  مثبدت عدرب را کده     
ريشه در اديان ابراهيم  داشدته احيدا   
نمدوده و بده رشدد  و پيدرايش آن هددا    
 ي پرداخته است. البته اين بد ان معند  

منش هدا و  نيست که قرآن تحت تأثير
قرار گرفته يا مطدالب    فرهنگ جاهلي

 ، بلکهباش  را از جامعه عرب وام گرفته
لددت در کددنش هددای در مددواردی مماث

اين احياى  ان يشه وی دي ه ش ه است
انجدام   مثلبوده له  ا مي ويبراهسنن ا
همه ای مسلمانان  امروزکه حج  عبادت

چنانچده کده در    ،آنرا انجام مي دهند  
 هم انجام مي دادن . نيزق يم االيام 

با عناصر فرهنگ جداهل    کريمقرآن
عددرب کدده غيددر معقددول، ناعادالندده و 

بوده به ستيز برخاسته مخالف شريعت 
 .و آن ها را نف  کرده است

به معني ج ا سدازن ه   کار رفته و
مراد آن قرآن  ق از باطل است.ح

باطل را جد ا   ) چون حق و است.
باطدل فاصدله    از ار فرق آن دو و
 (۸1) ده . مي

روشن است که ص ق فدردی از  
 حددق فرهنددگ در ,باطددل افددراد

 پذيرفته است.ه ن ،(قرآن کريم)
 دوری قرآن از کجی:   -ومس

 آموزه ها و باورهای قرآندي در 
 تمام ابعداد اعتقدادی، اخالقدي و   
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) ای مردمان : ما شما  ترجمه: 
را از مرد و زني آفريد ه ايدم و   
شما را تيره تيره و قبيله قبيله 
نمددوده ايددم تددا همدد يگر را   
بشناسي  بي گمان گرامي ترين 

متقدي تدرين    أشما ندزد اهلل 
دريددن آيدده  أشماسددت( اهلل

اخوت و پيون  نسبي ميان زن و 
را به مرد را مقرر داشته و هردو 

که شدامل همده   « الناس» لفظه
افراد انسان است. خوان ه است 
که همه را از يك پد ر و مدادر   

الحمممد هلل رب العمممالمی   الصمممی    السممم ُ  )
عیی آله   اصمحابه   عیی محمد خیر خی ه   

 التابعی  لهل باحسان الی یُ  الدی (
و بع : ما مي دانديم کده زندان نصدف     
جامعه انساني را تشکيل مي هن . اگدر  
چه از حيث آمار نصف جامعه هستن  و 
ليکن از حيث تاثير نصف مهم تر جامعه 
ان ؛ چون بده حقيقدت تداثير مثبدت و     
منفي آنان روی شدوهران، فرزند ان و   

فراد خانواده غير قابل انکار است. ساير ا
 و نقش بسيار اساسي را به عه ه دارن . 
شاعر دره نيل در کتاب تحت عنوان 

) االُ  )زن در ان يشه اسالم( مي گوي :
 مدَر  ااا اعددتها: اعددت شعبا طی  االعرا (.

مادر م رسده ای اسدت کده     ترجمه:
هرگاه آنرا نيکو بسازی و مهيا نمدايي  

نهاد را ساخته ای. لدذا  پاک  يك ملت
علما، دانشمن ان، رهبران، معلمدان و  

الن تربيتددي جامعدده مسددائل مسددؤو
مربوطه به زن را بسيار مورد اهميدت  
قرار داده ان . و جامعه را به کرامدت ،  
ع الت و رفع ستم نسدبت بده زندان    

تا زنان بتوانن  در مسدايل  خوان ه ان  
آموزشي، تربيتي و مسايل متناسب بدا  

اجتماعي  و سرشت و شخصيت طبيعت
و تددوان جسددمي و روحددي و تحمددل  

انتخداب   مسئوليت های ويژه خويش و
کددانون  همسددر و تشددکيل خددانواده و
حقدوق   زن گي مشدترک منصدفانه بده   

 مسلم و متناسب خويش دست يابن .
قانون الهي ما قرآن کريم بده نيکدو   
ترين و مناسب ترين وجده کرامدت و   

داشدته و  ع الت نسبت به زنانرا بيان 
آنانرا از ستم جاهليت و ستم پيشگان 
نجات داده است. و عادالنه جنبه های 

افکار ملدت هدای پديش از آن فدرق و     
تفاوت دارد. دين مق س اسالم از ايدن  
دي گاه حقوق و وظايف برای زن قائدل  
است. که ح  وسط بين افرا  و تفدريط  

ست. و در اين مورد ثابت و غير متغير ا
و زير بنای تفکر اسالمي در برابر زن به 

. و آنرا مالحظات خدارج  آي  حساب مي
نظر نگرفته است. تا در معرض ازخود در
تب يل بدوده اسدت. لدذا ديدن     و  تغيير

مق س اسالم دي گاه مردم به زن را در 
جهت درستي قرار داده و پيون  ميدان  

مرد را بر اساس مساوات و برابری و  زن
ر داده هردو را دو شاخه يك انساني قرا

تفکدر   تنه واح  به حساب آورده و اين
از مرد مدنحط تدر    پوچ را که زنان ذاتاً

هم ريخدت و باطدل سداخت و    است در
بشدری و   اخدوت مشارکت هردو را در 

 وح ت معني انساني بيان داشت.
  درآن مجيددر ق أه اهللدانچدچن

 مي فرماي :
چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ

 ڍ ڇ  ڇچ   چ  ڇ  ڇ

 ،٨الحجرات: چڎڌڌڍ

بودن، همسر مختلف انساني و جنسي دختر 
، مادر بودن و عضو جامعه بدودن آندانرا   بودن

ملحو  نموده است. ما منکر آن نيستيم کده  
در زمانهای مختلف برخي از مسلمانان به نام 

او را از حقدوق   دين بر زن ظلم روا داشدته و 
مسلم آموزشي مسدائل ديندي و زند گي و    
رفتن به مراکز عبادت و تعليم محروم کدرده  
ان . و او را در انتخاب شريك زند گي مدورد   
رضائيت خداطرش آزاد نگذاشدته اند . و بدا     
اجبار او را در انتخاب شريك زن گي به خانه 
نشيني مجبور کرده ان . وليکن اين امدور از  

ديني سر چشدمه گرفتده    ع م شعور صحي 
است. و جنبه عمومي ن ارد و همواره علماء و 
دانشمن ان و مسلماناني بوده ان  کده منکدر   
اين اوضاع بدوده و بدرای رفدع آن چالشدها     
تالش نموده ان . و سعي تالش مدن در ايدن   
مقاله علمدي اينسدت کده مسدائل حقدوقي      
توانمن  سازی زنان از ديد گاه اسدالم را بدا    

و  ان يشده هدا و بيدنش فقهدا     آيات قرآن و
کده   شمن ان سلف صدال  عرضده کدنم.   اند

شخصديت زندان( و    )دليلي است بدر اثبدات  
متوجه ش ن ب ان به گونه مساوی با مرد جز 
در مواردی که سرشت طبيعي هريدك از آن  

ا يدا نظدر بده    دو با توجه به وظايف ان ام هد 
وظيفه های ويژه هريك، حکم به اختالف آن 

ر اين صورت هر يك باي  به ، که ددو ميشود
چيزی به پردازن  که برای آن آفري ه ش ه ان . 

فاس  يا به  ب ون اينکه سرشت ويژه خويش را
 تکلف با هم يگر تشبه نماين .

بناءً توانمن ی حقوقي عمومي زنان را بطور 
نسبي به تناسدب حوصدله مقالده علمدي و     
جايگاه آن پيرامون مسائل ذيل مورد بررسي 

 که عبارت ان  از: قراردادم
ديدن مقد س اسدالم از     حق انسانیت زن : _1

جنبه) نظريه انسانيت زن( بدا همده اديدان و    
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آفري ه است. و هردو نسدبت بده هدم    
شيفته و همتا به حساب مي آيند  کده   

النسماء شم ای  ) انما مدي فرمايد :   پيامبر
 ٢ج « يممممتح الربممممانی» مسممممند احمممممد« ٨١١»َممممن  دارمممممی ج صالرجممممال(

 .٨٤٢ «٨»اب  دا د ٨٨٤ص
بده راسدتي زندان همتدای     ) ترجمه:
 مردانن (.

اخوت و اشدتراک نسدبي مقتضدي    
مسدداوات اسددت ، چددون يکددي از دو 
شقيق در نسبت به پ ر و مادر بهدره  
بيشتری ن ارد و به قول بهي الخدولي  
زن ب ون کم و زياد در نسب بدا مدرد   

 ٢١االَ ُ    المرء  المعاصر  ص: مساوی است. 
مساوات و تکافوء برای تاکي  بر اين  

انساني ميان آن دو بهتدره هريدك از   
منو  به تفاوت  أنظر کرامت نزد اهلل

قدرار  در تقوی و انجام اعمال صدالحه  
، چدون  داده است. نه دايره انسدانيت 

انسانيت هردو يکسان است. آنچه که 
معيدار بزرگدي فدردی بدر      أنزد اهلل

ديگری ميشود. تنهدا و تنهدا تقدوا و    
بدودن و يدا   نه زن  اعمال صالحه است

ميفرمايد :   أچنانچه اهلل )مرد بودن
وقتي که  چڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ
مرد و زن را از يك اصل واحد    أاهلل

آفري  زن را به عبث و بد ون فايد ه   
نقص مهدم   أنيافري ه است بلکه اهلل

 :انساني زن را بيان فرموده است
 ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ ڃچ

 ٨١١األعرا : چچچ ڃڃچ
 آن کسي است که شما را او ) ترجمه:
را نس آفري  و همسران شما از يك ج

از جنس شما ساخت تدا شدوهران در   

نهاده است. و اين خود جای پند  و عبدرت   
 است که مي فرماي .

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ

ڳ  ڳ     ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ

:  چڱ ڱ ڱ  ڱ  ٢٨الرُ 
و يکي از نشانه های قد رت خد ا    ) ه:ترجم

اين است که از جنس خود تان همسدراني را  
برای شما آفري  تا در کنار آندان بياراميد  و   

، محبدت اند اخت   بين شما و ايشان مهدر و 
در اين گونه خلقت نشانه ها و داليلي  مسلماً

برای افدرادی کده    أبر عظمت و ق رت اهلل
در  مي ان يشن ( به خاطر همدين اشدتراک  

پد ر( و زن   )د را وال عنصر انساني است مر
 مادر( نامي ه ان . )را وال ه

و اين يکي از توانمن  سازی حقوقي مدادران  
 و زنان است که در جامعه عمل را ميخواه .

هدر فدرد يدا     حق تعلیم و آموزش زنیان :  _2
اطدالع   شخص از قرآن مجي  و سنت نبوی
، يل قویدال داشته و آشکارا مي دان  که بنابر

دين مق س اسالم خواستار فراگيری علدوم و  
معارف مختلف ديني و علدوم طبيعدي بدوده    

) طی  العیل يریضم  مي فرماي :  چنانچه پيغمبر
 ٨،٨ایه  ٢١َی طی ص ١٨اب  ماجهعیی کَ مسیل (.

) طلب علم و دانش برهر مسدلماني   ترجمه:
فرض است( کلمه مسلمان بدرای مدرد و زن   

ستايش  ۸در أه که اهللعام است همان گون
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چعلم و علماء مي فرماي : 

 ١الزمر:  چىئېئ   ىئ   ىئ
) آيا کساني که مي دانن  با کسداني   ترجمه:

 که نمي انن  مساوی ان   (
 ٢١ياطر:  چېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ

) تنها بن گان دانا و دانشمن  از خ ا  ترجمه:
مب  ىب  يب  جت   حت  خت  چ . مي ترسن (

 ٨٨المجادل :  چجثمت  ىت    يت
به کسداني از شدما کده     أخ اون  :ترجمه

ايمان آورده ان  و از علم بهره مند  هسدتن    
 درجات بزرگي ميبخش .(

نازل ش   بلکه اولين آيه ای که بر پيامبر
برای انسدان و از   أعلم را از نعمت های اهلل

 مي دان ( أداليل ق رت اهلل
 ٦ - ،العی :  چڎ  ڎ   ڈ    ژ  ژ  ڑچ
بخوان که پروردگار تو کريم ترين  ) مه:ترج

کريمان است. همان کس که به وسيله قلدم  
 .علم آموخت(

 حد يث پيغمبدر  اين آيات قدرآن مجيد  و   

عامندد  و شددامل مددرد و زن  رحمددت
ميشون ؛ چون خطاب به صديغه مدذکر   
شامل زن نيدز ميشدود مگدر ايدن کده      
 مخصصي از نص و اجماع و يا ضدرورت 

 . چدون زندان از   طبيعي آنرا استثنا کن
حيث تکليف شقايق نظير مردانند  و در  

نان و مردان اين خالفي نيست که هرگاه ز
مي باهم شريك باشن . خطاب يدا  حکدر 

ب به صيغه مدذکر  دبه صورت تغليخبدر 
 (. ٢١٨ص ٢آثار اب  بادیس ج   ٨١س الطیف ص) نداء لیجنمي آي .

بنابر درخواست زندان روز   و پيغمبر
علديم و نصديحت دادن   معين را برای ت

 آنان اختصاص داد و در باره کنيز گفت:
ایمما رجمَ کانم  عنمده  لیمد  يعیمهما ياحسم   )

تعییمهمما   ادبهممما ياحسمم  تادیبهممما ثممل اعت هممما   
 .(٨٢١_ ٤   ٦،ص  ٨بخاری ج )تز جها يیه اجران(

) هرمردی کده کنيدز داشدته     ترجمه:
باش  و اورا نيکو تعليم دهد  و نيکدو   

پس آزادش کند  و بدا    پرورش نماي ،
دو بار بده وی   أوی ازدواج نماي  اهلل
 پاداش ثواب مي ه (.

وقتيکه تدوجي  و رهنمدايي اسدالم    
نسبت به کنيز و جاريه چنين باشد .  
 پس درباره زن آزاده چگونه است !

فا بنت عبد اهلل  در خبر صحي  از شي
: من ندزد حفصده   آم ه است. که گفت

 بدودم کده پيدامبر    همسر پيامبر
اال تعیممی  همته ر یم   )وارد ش  و گفدت:  

 .٨٥١ص  ٨٥لربانی جيتح اعیمتیها ال تاب ( النمی  کما
ت را ) چرا همانگونه که کتابد  ترجمه:

دعدای   )به وی آموخته اي ، ورد نملده 
 مورچه(را نيز به وی نمي آموزی .(

آموزش کتابت را برای  اينکه پيامبر
حفصه پسن ي ه است دليل بر آن است 

 امل همه زنان مسلمان نيز ميشود.که ش
زنددان نيددز مانندد  مددردان بايدد  از  
سرچشمه علم و معرفت بنوشدن  تدا   

ان روشن و افدق ديد    ذهن و فکر ش
  و احسدداس شددان گسددترش يابدد 

مسددئوليت کنندد  و همدده وظددايف و 
تکاليف خدويش را در برابدر شدوهر،    
منزل، فرزن ان و جامعه بده نيکدويي   

به تعلديم  فرا گيرن . لذا دعوت اسالم 
زنان سبب گردي ه اسدت کده زندان    
برجسته بسدياری در عرصده علدم و    

همسران بياساين ( بلکده   کنار
آرامش و اطمينان روحي آن دو 
بدده کمددك همدد يگر يکددي از 
اه اف اين آفرينش قدرار دارد  
تا به کمك هم يگر ايدن کدره   
زمددين را آبدداد سددازن  ، زن را 

مدرد   آفري  تا شريك زند گي 
باش . و آرامش و فراغت خاطر 
 خويش را با وی به دست آورد.
محبت و مدودت آن دو بداهم   
 نعمتددي اسددت بددزرگ کدده   

ب ان بر مردان منت  أخ اون 



    

 

 

   

 

 

22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفت ب رخشن  و نام آنان در البدالی  
کتب سيره و تداريخ در دنيدايي زندان    
درخشان است. و ازين رو ميفهميم کده  
دين مق س اسالم بده طدور عمدوم راه    
رسي ن به مراتب علم و معرفت و فقده  

سداخته  در دين مق س اسالم را هموار 
است. بده دليدل وجدود زندان بسديار      
  مشهوری که در اين مي ان گام نهاده ان .
اما اينکه امروز ميبينديم کده جهدل و    
ناداني و دوری از علم و معرفت در ميان 
زندان مسددلمان شدديوع دارد، ناشددي از  
انحراف مسلمانان از تعاليم و مبدادی و  
اصول است کده ديدن مقد س اسدالم     

يم و تربيت بدرای  درباره بخش های تعل
زنان نهداده اسدت همچندين ناشدي از     

عد   ضعف سط  علمي مردان مسلمان ب
 616از سقو  دولت عباسي ها بده سدال  

و  بوده است و توانمن ی زنان را در تعليم
تربيه و آموزش شان آرزو من يم دولت و 
 ملت مسلمان مسئوليت خود را ادا نماي .

بدر   حق توانمند سازی کیاری زنیان:   _3
س آموزه های قرآن مجي  هر مرد و اسا

را دارند .  زن حق کار با عزت و حرمت 
چي اينکار برای کسب درآم  باش  و يا 

! ثمدر هرکدار بده    به صورت رضا کارانه
کسي تعلق ميگيرد که کار را انجدام داده  

است و يا  است. ب ون توجه به اينکه مرد
سدوره   3۸زن چنانکه قرآن مجي  در آيه

 ه کرده است.نساء به آن اشار

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ

ے    ھہ      ھ  ھ  ھ  ہہ

ۆ       ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ڭے  ۓ  ۓ

 ٢،النساء:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

کسب )برای مردان ازآنچه به اختيار ترجمه:
کرده ان  بهره است و برای زنان نيز از آنچه 

 به اختيار کسب کرده ان  بهره است(.
ک را همانگونه نيرو و وسايل ادرا أاهلل

که به مردان داده است، به زنان نيز داده 
نه اينکه مهمل  است. تا آنرا به کار گيرن 

بگذارن ؛ چون اهمال اين نيرو ها بازی و 
و کوتدداهي و تقصدديری  أبخشددش اهلل

زن را از  أاست؛ در حاليکده خ اوند   
ف شرعي معداف ن اشدته و عد م    تکالي
ی کسدب ضدروريات   گي زن براشايست
و ضدايع کدردن حدق    مستقيماً زن گي 

وق وی اسدت در ايدن دار تکليدف و    حق
 فرموده است.  أوليت چنانچه اهللمسؤ

 ١،المدثر:  چىب   حب  خب  مب   جبچ
) هرنفس در گرو کسب اعمدال   ترجمه:

خويش است( زيرا که مرد مسئول تمدام  
 که به وی اختصاص دارد.چيزهای باش  

همه حقوق خود را در استفاده خود قرار 
ه . و ديگر زن در نظر وی هيچ بهره مي 

ن ارد. مگر اينکه او مانن  حيوان لطيفي 
که صاحبش از روی تفضل و بده   ميشود
تسلي خاطر خدويش ملزومدات و   خاطر

کفايت زن گي وی را مي ه . لذا قول به 
انحصار وظيفه زن بده خانده داری ندوع    
خيال خام است و حجابي هست مانع از 

  يمی االَم ُ   الممرآ  المعاصمر  تحریمر الممرآدي ن حقيقت.
 _ المرآ  بی  الشرع  ال ان ن.٢

چنانچه مسئله تص ی شغل محتسبي 
بازار از جانب شيفای بندت عبد اهلل در   
زمان خالفت عمدر ابدن الخطداب خدود     
دليلي بر جدواز شدغل زن در خدارج از    

ندين سدميرا بندت    منزل اسدت. و همچ 
را  پيدامبر نهيك اسد ی کده محضدر    

، در بازار امدر بده معدروف و    دريافته بود
نهي از منکر ميکرد و خالف کاران را بدا  
تازيانه های که در دست داشدت تنبيده   
مينمود. و همچنين بسياری از زندان بده   

، بده   ص ور فتوا و نشر علم ميپرداختن
که عالوه بر آن بعضي  ويژه زنان پيامبر

ميکردند . و   در جنگ و جهاد نيز شرکت
نيدز بده عهد ه    گاهي رهبدری جندگ را   

داشتن . همانگونه که در جنگ جمل برای 
  عايشه ص يقه ام المومنين پيش آم .

چنانچه جواز وکالت زن و وسيع ش ن 
او برای مرد خود دليل آشکاری است بر 
جواز کسب و کار زن در وظايف عمومي 

وکددالی زن در پارلمددان هددا  کدده فعددالً
 المرآ  بی  الشرع  ال ان ن.ميباشن .

رای توانمنید سیازی زنیان و    هاد بپیشن _4
گفت: که دين مق س اسالم باي  :نوزادان

 هرگاه حکمي را دستور مي هد . قطعداً  
رای جلب مسلحت جامعه و اين ه ايت ب
است. و ازين دي گاه  ه از آن يا دفع مفس

 اه اف مان ن زن در خانه در زمينده نفدع  
فرزن  و دفع ضرر و زيدان از آن ندوزاد و   

ضمن اشاره به نکات زير  مادر است که در

  مشخص ميگردد.
ام بدا انجدام   هوي ا است که: ازدواج تدو 
اسدالم مقدرر   اعمال دشوار اسدت، لدذا   

ه است. که مرد به کارهای خارج از فرمود
را کفايت کن . و زن به خانه بپردازد و آنها

تربيت فرزند ان و  کارهای داخل منزل و 
نوزاد مشغول گردد. تا هريدك در انجدام   

ل خود به تخصدص فطدری خدويش    اعما
عمل کنن  و زن اين امکان را ب ست آورد 
که در زمينه ب ست آوردن وظايف مادری 
پخته گردي ه و آماده تول  فرزن  و تربيه 
و شير دادن آنرا داشته باشد . و در زيدر   

های ديگر بيرون از  فشار و مقتضيات کار
خانه آن زن فرسوده و ناتوان نگردد چون 

عي و علمي به اثبدات رسدي ه   از نظر طبي
است. که مدادران در دوران شديردهي و   
نوزاد آوردن از نظر روحي جسمي و رندج  
هددای کددار بيرونددي از خاندده در تربيددت، 
نظافت، صحت و شدير دادن مدادر طفدل    
نوزاد را ص مه وارد مي نمايد . روی ايدن   
 مطلب پيشنهاد ميگردد که در باره ميعاد

ماه به شش ماه رخصتي مادران نوزاد از سه 
که ميعاد متناسب برای صدحت و سدالمتي   
طفل در خوردن از شير مادر و غذای ديگر 
مواجه ميشود و صحت يابي هرچدي بهتدر   
مادران از ميعاد وضع حمل و صدحت يدابي   
کامل آنان بهره من  شد ه کده هدم مدادر     

ن ی در صحتمن  و هم طفل صحت و نيروم
شدير  ، تغذيه از آن ميعاد شش ماه از تربيه
اطفدال و سدالمتي    مادر که در آن مصلحت

مادران را ميتوان ب ست آورد و امي  است 
که مورد قبول کارگزاران کار و مزد قرار 

 گيرن .
اه دارگد دام کدالم از ب درجددر ف

رب العزت آرزو مند م کده صدل     
فراگير و دوام ار و همه جانبده در  
بين دولت و طالبان و نيدرو هدای   

پوشدي ه   مخالف دولت جامه عمل
دوری و نفدداق مددا بدده وحدد ت و  
برادری امنيت و رفداه همگداني و   
توانمن سددازی معنددوی علمدديَ،  

تصادی، حقوقي، اجتماعي همده  اق
مظلوم قشدر جامعه مخصوصاًافراد 

محروم جامعه يعني زنان توجه به 
 و من اهلل التوفيق    عمل آي .
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 حج و اوقاف  ،سرپرست جديد وزارت ارشاد محترم محمد قاسم علیمی معرفی
رور داندش معداون   محم  س قانون پوه استاد  طي محفلي که به اين مناسبت در تاالر مجتمع حجاج زون مرکز داير گردي  بود،

مولدوی   ،، وزرای اسبق اين وزارتس عمومي اداره امور رياست جمهوری، داکتر فضل محمود فضلي رئيدوم رياست جمهوری
، و اساتي  آن در کابدل ، رئيس بعثه االزهر انور وزير ع ليه، داکتر عب البصير ای کشورسرپرست شورای سرتاسری علملودين 
تور امين ال ين مظفری معين ، دکاسالمي افغانستان، وکالی مجلسين، علمای کرام، جوانانکابينه جمهوری  اعضای ازيي ع ه 

 .اوقاف اشتراک نموده بودن زارت ارشاد، حج وکارمن ان وئت رهبری و، هيماليمجاه  معين اداری واج محم ت، استادمسلکي
 .ستاد برکت اهلل سليم قرائت گردي ابت ا محفل با آياتي چن  از کالم اهلل مجي  توسط شيخ القراء و المجودين ا

سپس دکتور امين ال ين مظفری ضمن خوش آم ي  به مهمانان از کارکرد های مولوی عب الحکيم منيدب قد رداني نمدوده و    
ارت از خ اوند    ي  اين وزارت را خير مق م گفته و موفقيت های مزي  را در امر پيشبرد و انسجام امدور ايدن وز  سرپرست ج

. بده  ب الحکيم منيب تق ير نامه ای به ايشان تفويض نمودن جهت سپاس گزاری از کارکرد های مولوی ع متعال است عا نمود.
ياست جمهوری در رابطه به انتخداب فضديلتمآب محمد  قاسدم     همين ترتيب داکتر فضل محمود فضلي ضمن قرائت حکم ر

 نمود. موصوف موفقيت های زيادی را آرزو ، حج و اوقاف برایادحليمي به حيث سرپرست وزارت ارش
بع اً جاللتماب استاد سرور دانش سخنراني نموده ضمن سپاسگزاری از کارکرد های مولوی عب الحکيم منيب وزير اسدبق وزارت  

و اوقاف روی بخش های مختلف مرتبط به وزارت بحث نموده و از سرپرست وزارت خواست تا با درايت و م يرت سالم ارشاد، حج 
 را در ص ر فعاليت های خويش قرار ده .مای کرام را بهبود بخشي ه و آنهاهمچنان امور انسجام عل،حج و اوقاف وبخش های ارشاد

ارزش علمای کدرام ارج گذاشدته    ش سعي بعمل آورده است تا به جايگاه و: دولت جمهوری اسالمي افغانستان هميوی افزود
، که به همين خاطر تع اد يکهزار بست ج ي  از طرف مقام عالي رياست جمهوری برای علما ی کدرام اختصداص يافتده    شود

 .مي بخرچ ده ست های امامت سعي اعظاست و از رهبری وزارت خواست تا در استخ ام علمای شايسته و واج ين شرايط ب
به تعقيب آن مولوی عطااهلل لودين سرپرست شورای علمدای کشدور صدحبت نمدوده ضدمن تبريکدي کرسدي وزارت بدرای         

 .وقافي بحث مفصلي را ارايه داشتن فضيلتمآب حليمي و علمای کرام در رابطه به موضوعات ارشادی و ا
ماهده از جملده: الکترونيدك     ۸۱سدت آورد هدای  حليمدي د  انب محترممولوی عب  الحکيم منيب ضمن تبريکي به ج سپس
زمدين هدای اوقدافي از چنگدال     خارج سداختن    ،( بست امامت۸111کمپيوتر لب برای مساج ، اخذ)ايجاد   ،پروسه حج سازی

پيشکش نموده و همکاری خويش را با سرپرست ج ي  اين  غيره را مفصالً ، به مصرف رسان ن بودجه وزارت وغاصبين
 .ه و بهبود امور وزارت اعالن نمودبه توسعوزارت در رابطه 

متجرب و کار فهدم تشدکری    شخصيت نيك نام ، محترم حليميوی از مقام عالي رياست جمهور ی در رابطه به تعيين 
 .ان  امور اين وزارت را توسعه ده نموده و گفت اطمينان دارم که به م يريت عالي مي تو

عالي رياست جمهوری تقاضا نمودن  تا در مورد علمای کرام توجه بيشتری ايشان در قسمتي از سخنان خويش از مقام 
 .مقام های بلن  دولتي توظيف نماي نماي  و ايشان را به 

ز در اخير استاد محم  قاسم حليمي ضمن عرض خوش آم ي  به مهمانان از کدارکرد هدای وزرای اسدبق ايدن وزارت ابدرا     
 اين وزارت ستوده و روی عملي ساختن موضوعات ذيل چنين ابراز نظر نمود:امور بهبودرا درق رداني نموده وتالش های آنها

 ارتقای ظرفیت علما :
فيدت و  ، علمای کرام  نيز به ارتقدای ظر اری به ارتقای ظرفيت ضرورت دارن همانطور که بخش های ديگر مسلکي و اد

، در هماهنگي با سفر های علمي ضرورت دارن تبادل نظر، و ، بازدي  از کشور های اسالمي، فراهم سازی زمينه تحصيل
 .م تا به اين موضوع مهم دست يابيمرياست های عمومي اداره امور و مقام عالي رياست جمهوری سعي مي نماي
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 حج :
 .ه باي  پروسه شفاف و حساب ه باش راه ان ازی سيستم تکنالوژی ج ي  و معياری برای پيشبرد پروسه حج که در نتيج

 :اوقاف
ب رئيس جمهور پيشنهاد مي نمودند  و رئديس جمهدور نيدز     اين موضوع را به جاللتمآ د اداره زکات که علمای کرام اکثراًايجا

بدا کمدك ادارات    .ره به کمك علمای کرام ايجاد گردددااعالقمن ی خاص در ايجاد اين اداره دارد و کوشش مي نمايم که اين 
 .ای عملي را خواهيم برداشتم هذيربط در بازپس گيری زمين های اوقافي گا

 :عرفان اسالمی
 در افغانستان اصحاب خانقاه داريم و در آين ه نزديك اين بخش را فعال خواهيم ساخت .

 ايجاد بخش آموزشی برای نابینايان:
 اسدالمي ايجاد بخش های آموزشي و زبان اشاره برای نابينايان و گنگان ضرورت پن اشته ميشود تدا آنهدا از آمدوزش هدای     

 .مستفي  گردن 
 :ايجاد آموزش های دينی در مساجد

 .ی ديني و تعليمات اسالمي باز شوددروازه های مساج  برای آموزش ها
 :بررسی اسناد علمای کرام

. در اخير وی اضافه نمدود  م گام های عملي را خواهيم برداشتبا همکاری ادارات ذيربط در تحقق اسناد معتبر برای علمای کرا
 .ب در اولويت کاری بن ه قرار داردا فساد اداری ، اخالقي و تعصکه مبارزه ب

بع  از ختم محفل استاد محم  قاسم حليمي توسط جاللتماب محم  سرور دانش الي دفتر کدارش مشدايعت و بده کارمند ان     
 .دن وزارت معرفي گردي  و ضمن دعا موفقيت های مزي ی را  برايشان از خ اون  منان است عا نمو

 تعارفی سفیر جمهوری مصر با سرپرست وزارت ارشاد ، حج و اوقافمالقات 
حسن النجدار سدکرتر اول و     ،اف امروز با آقای هاني صالح سفيرحج و اوق  ،  قاسم حليمي سرپرست وزارت ارشادمولوی محم

 . تعارفي نمودنمحم  عب الحليم قونسل جمهوری عربي مصر مقيم کابل در دفتر کار شان دي ار و گفتگوی 
فت مصر ابت ا سفير مصر ضمن خرسن ی از روابط نيك دو کشور موقف ج ي  آقای حليمي را تبريك و تهنيت عرض نموده گ

ری ادفرهنگي و تامين روابدط بدر    ،ي افغانستان در زمينه های تعليمي، حج و اوقاف جمهوری اسالمآماده است با وزارت ارشاد
 .بين علمای دو کشور همکاری نمايي 

، حج و اوقاف ضمن خوش آم ي  از همکاری ها و مساع ت هدای صدادقانه و مخلصدانه کشدور     پرست وزارت ارشادسپس سر
در بخش روابط ديني و زمينه سازی برای  برادر و دوست جمهوری مصر که طي ساليان متمادی در عرصه های مختلف خصوصاً

 .ری نمودبراز ق رداني و اظهار تشکادامه تحصيل جوانان کشور نموده است ا
 .و همکاری دو جانبه تاکي  نمودن  آنها همچنان پيرامون موضوعات ذی عالقه بحث و گفتگو نموده و به ادامه روابط

 افتتاح مسجد ابوبکر صديق )رض( سرک دوم پروژه تايمنی شهر کابل
ر ارشداد ، حدج و   وزيد سرپرسدت  مسج  شريف ابوبکر ص يق واقع سرک دوم پروژه تايمني توسط مولوی عب الحکيم منيب 

 .فتتاح و به بهره برداری سپرده ش بودن  ، اعلماء و اهالي شريف منطقه حاضر ،هيئت رهبری وزارت حاليکه جمعي ازاوقاف در
محفل با تالوت آياتي از کالم اهلل مجي  آغاز و بع  شيخ الح يث مولوی عب المتين خطيدب مسدج  متدذکره طدي صدحبتي      

 .علومات ارائه نمودم پيرامون اعمار مسج  مفصالً
، حج و اوقاف صحبت نموده اعمار و اکمال اين مسدج  را  ير وزارت ارشادوزسرپرست سپس مولوی عب الحکيم منيب 

: اعمار مساج  با چنين طرح و ديزاين مرغوب در افغانسدتان  شريف آن منطقه تبرک گفته افزودن برای علماء و اهالي 
که امروز الحم هلل به آن دست يافتم همچو مساج  زيبا بدرای نمداز گدزاران     يکي از آرزو های من به حساب مي رفت ،
حج و اوقاف مصمم است تا در امر ارايه خ مات بهتر و با کيفيدت خصوصدا در    آرامش روحي مي بخش  ، وزارت ارشاد ،

ا روی دسدت  بخش اعمارمساج  از هيچ نوع سعي و تالش دريغ نورزد و در راستای اعمار مساج  گدام هدای عملدي ر   
 داريم جای بسيار مسرت است که در اکثر ولسوالي های کشور اعمار مساج  آغاز گردي ه است .

قابل تذکر است  به وی تق يم گردي .در اخير محفل لواي  تق ير که از طرف امام و اهالي شريف مسج  آماده ش ه بود 
(  ماه اعمار گردي ه ۱ور پخته و اساسي در م ت )( متر مربع در سه منزل بط411که مسج  شريف نامبرده در مساحت )
افغاني ميشود  و از بودجه انکشدافي وزارت توسدط    ۸41هزار و  ۱3۸ميليون و  ۸4است که مصارف مجموعي آن بالغ به 

.مرواري  شمال به اکمال رسي ه استشرکت ساختماني 
 کابل افتتاح کار اعمار مسجد جامع آقا علی خواجه والسوالی شکردره واليت

  معدين اداری  استاد تاج محم  مجاه يت کابل توسطعلي خواجه والسوالي شکردره والمسج  جامع قريه آقا کار اعمار
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ری رئديس ارشداد، حدج و    ، نجيب اهلل عمد داشت محم  يعقوب حي ری والي کابلحضور و مالي وزارت ارشاد، حج و اوقاف با
ه افتتداح و سدنگ تهد اب آن    بزرگان قومي و جمعي از اهالي مسج  متذکر، قومان ان امنيه و و لسوال شکردره، اوقاف کابل
 .گذاشته ش 
عمار ميگردد کده در يدك وقدت    حج و اوقاف در دو منزل بطور پخته و اساسي ا  ،از بودجه انکشافي وزارت ارشاد اين مسج 
 .دن اعمار ميگردنماز گزار را دارا بوده و در مساحت يك و نيم جريب زمي( ۸111گنجايش)

 حج  و اوقاف از روز بیرق ملی بزرگداشت نمود  ،وزارت ارشاد
، مشاورين و هيئت شاد ، حج و اوقاف با اشتراک روسامحفلي تحت رياست دکتور امين ال ين مظفری معين مسلکي وزارت ار

 .در تاالر اين وزارت برگزار گردي رهبری وزارت ، به مناسبت بزرگ اشت از روز ملي بيرق 
امدور قدراء ايدن وزارت    و المجودين استاد قاری برکت اهلل سليم رئديس   تي چن  از کالم اهلل مجي  توسط شيخ القراءابت ا آيا

نان عزيز گفت : بيرق نمداد اقتد ار، آزادی و   سپس دکتور امين ال ين مظفری ضمن تبريکي روز بيرق به هموط  ،قرائت گردي 
 ن اری ملت است و و جودکلمه مق س اهلل اکبرنشانه مبارزات آزادی خواهي است.بيرق ما نسبت به پرچم و ايما  هويت ملي مااست،

 . ين مظفری به اهتزاز در آورده ش مقر وزارت توسط دکتور امين الدر ، در ختم محفل بيرق سه رنگ کشور
 یهپیام وزارت ارشاد ، حج و اوقاف در رابطه به تبديلی موزيم اياصوفیه به مسجد در شهر استانبول ترک

ميالدی تب يل  ۸۱31دهه دوباره به مسج  تب يل گردي ، مسج  اياصوفيه در سال هشتبنای اياصوفيه بع  ازگذشت بيش از
گ پيروزی بدزر ازآن زمان تاکنون مسلمانان درترکيه برای آزادی ايدن مسدج بزرگ کده يدادآور     موزيم( ش ه بود و )به موزه

هدای  ش و مبارزه نمودن  و اياصوفيا درحسدرت نماز ، تالحساب مي رفت قسطنطنيه( به )سلطان محم  و فت  شهر استانبول
 .تب يل گردي باره به مسج  لي آن کشور دواکه خوشبختانه طي فيصله ديوان عپنجگانه وص ای ملکوتي آذان ان وهگين بود

حکدم مدوزيم بدودن بندای      با لغو  سرطان( ۸1 )جون ۸1ن عالي ترکيه که روز جمعه ) ديوازارت ارشاد، حج و اوقاف از فيصلهو
 .جهان تبريك و تهنيت عرض مي دارد استقبال مي نماين  و آن را به کافه مسلمين  ،آن را به مسج  واگذار نمود  ،وفيهاياص

 ديدار محترم دکتور امین الدين مظفری از جريان ورکشاپ دو روزه آموزشی
تتاميده ورکشداد دو   با هيئت رهبری وزارت از جريان اخ ، حج و اوقافين مظفری معين مسلکي وزارت ارشاددکتور امين ال 

ياسدت اطالعدات و ارتبدا  عامده     تاالر کتابخانه ر( در GIZ )که از طرف موسسه  (روزه تحت عنوان) م يريت و رهبری زنان
 .دي ن به عمل آورد  ،من ان طبقه اناث داير گردي ه بودتن از کار ۸6برای

کشاد فرمودن : ت وير چنين ورکشاد ها تغييرات را در سط  م يريت زندان و جند ر در   ايشان خطاب به اشتراک کنن ه گان ور
باشدي  همچندان وی ضدمن قد رداني      جامعه به بار مي آورد امي  واريم تدا از جريدان ايدن ورکشداد اسدتفاده خدوبي نمدوده       

 ات ذيدل بحدث و تبدادل نظدر    ( خواهان همکاری بيشتر در بخش های مختلف اين وزارت گردي . که روی موضوعGIZموسسه)از
 صورت گرفت.

شده هدا و خدال هدای     تعريف و تشري  جن ر کلي –پروپوزل نويس –مهارت های اساسي دفتر داری –رهبری اداره و م يريت
 .رهبری زنان و چالش ها را بشناسن  –تساوی و ع الت جن ر –جن ر را بشناسي 

محمد  اسدحق حيد ری عدرب و خجسدته الهدام پيرامدون        بحث های مفصل توسط استادان ورزي ه و مجرب هر يك قاری 
 .گردي موضوعات فوق به اشتراک کنن گان ورکشاد ارايه 

 در اخير تص يق نامه های که به اين مناسبت تهيه گردي ه بود برای مشترکين ورکشاد توزيع گردي .
 گزارش رياست ارشاد حج و اوقاف واليت کابل

، حج و اوقاف واليت کابل تحت رياست مساج  و م ارس ديني رياست ارشاد جلسه يي پيرامون چگونگي انسجام امور
ر تداالر  ، با اشتراک مامورين داخلي و م يران اوقاف ولسوالي هدای مربدو  د  اد نجيب اهلل عمری رئيس آن رياستاست

 .واليت کابل برگزار گردي 
گي ميدان مدردم و مدال    ، همداهن دينيم ارس و نهاد های  ر مساج  ،نخست استاد عمری روی چگونگي ثبت و راجست

 .نماز جمعه بحث نمودتعمير مساج  و خطبه های امامان مساج ، 
در ادامه م يران اوقاف ولسوالي ها نظريات و پيشنهادات خويش را ابراز نموده و وع ه سپردن  که برای بهبدودی هدر   

 .  ن  ارس و مساج  همکاری الزم نمايچه بيشتر امور اداری و ثبت و راجستر م
 تدوير جلسه علمای واليت بغالن در رابطه به صلح

حج و اوقاف در رابطه به اهميت صل  ، آتش بس و خدتم جندگ از    بغالن طي گردهمايي در مقر رياست ارشاد ، علمای
بالنوبه صحبت و از طرف هدای  ها دي گاه قرآن ، احاديث و ضرورت های مبرم جامعه بحضور داشت مطبوعات و رسانه 

در جنگ افغانستان تقاضا نموده ان  که راجع به پروسه صل  صادقانه ق م برداشته رون  اين پروسه را تسدريع  ذي خل 
ببخشن  و نيز از طرف های جنگ در کشور درخواست کرده ان  که به پيشواز از ايام عي  قربان و بخاطر  اينکه مدردم  
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روی آتش بس دايمي يا موقت موافقه نموده جهت رضدای   .نن ا در فضای صل  و امنيت سپری کعبادات و مراسم عي  قربان ر
 .ن خاطر هموطنان به آن عمل نماين خ اون  و اطمينا

 .ری و ختم جنگ در کشور خاتمه يافتجلسه با دعای خير و فالح مردم ، صل  سراس 
 مسجد جامع خرقه مبارک واليت بدخشان با فرش جای نمازی تجهیز گرديد

ا حضور داشدت مسدوولين رياسدت    ، حج و اوقاف خري اری و برش) جای نمازی( از بودجه وزارت ارشادمتر مربع ف 411مق ار 
 .فيض آباد فرش گردي   –  جامع خرقه مبارک واقع شهر کهنهحج و اوقاف و متنفذين در مسجارشاد، 

مي از بودجده دولدت اسدال   ميليون افغاني  3۸: مسج  جامع خرقه مبارک در سه طبقه به صورت اساسي و با هزينه گفتنيست
 .افغانستان، اعمار گردي ه است

 حج و اوقاف واليت دايکندی  گزارش رياست ارشاد، 
حج و اوقاف و صدحت عامده در رابطده بده      صحي پيام مشترک وزارت های ارشاد، به منظور اطالع رساني بهتر از توصيه های

( قطعه بروشور های اگاهي دهي ۸۸411ع د بنر کالن و تع اد ) (4( پوستر )4111)وگيری از شيوع ويروس کرونا تع ادوقايه جل
حج و اوقاف  ،به ه ف جلوگيری از انتشار ويروس کرونا که از طرف رياست محترم اطالعات و ارتبا  عامه وزارت جليله ارشاد

 ای مسداج  و سداير  حج و اوقاف والسوالي هدا خطبد   ،واصل گردي ه بود توسط بخش اطالعات و ارتبا  عامه و م يران ارشاد
ای منسوبين اين اداره در سطع واليت دايکن ی در معابر عام مساج  و مراکز قابل رويت عمومي نصب و توزيع گرديد ه و بدر  

 .مردم آگاهي الزم داده ش ه است
ه تمام بروشور های تبليغاتي وزارت صحت عامه که به اين اداره مواصلت نموده از طريق خطابده هدای مسدج  و جماعدات بد     

 آگاهي مردم در سطع واليت دايکن ی رسان ه ش ه است.
راه هدای جلدوگيری از   "به اساس ه ايات رسمي رياست مساج  خطبه يي نماز جمعه در تمام مسداج  واليدت در موضدوع    

هي دهي برای مدردم صدورت   اختصاص يافته و پيرامون آن مطالب شرعي و آگا "ويروس کرونا و حرمت احتکار مواد ارتزاقي 
 .فته استگر

مذمت احتکار و گرانفروشدي از ديد گاه شدريعت    "پيام کتبي از جانب رياست ارشاد ، حج و اوقاف واليت دايکن ی در مورد 
تهيه ش ه و به صورت مکرر از طريق راديو و تلويزيون ملي محلي دايکن ی نشر گردي ه و در بازار و محدالت قابدل    "اسالمي
 .همگان نصب گردي ه استدي  
هموطنان به رعايت حفظ الصدحه   شاد، حج و اوقاف راجع به توصيههای تبليغاتي رياست ار( موردآگاهي ها و بروشور۱تع اد)

صدفحه اجتمداعي فيسدبوک رياسدت     شخصي و محيطي طور پيوسته غرض وقايه از سرايت و ابتال به ويروس کرونا از طريق 
، حج و اوقاف غرض آگاهي دهي نشر گردي ه است.ارشاد

 رياست ارشاد ، حج و اوقاف واليت کندز گزارش 
صحت عامه، اشتراک رئيس با ت وير جلسه در رابطه به آگاهي دهي در مورد مرض کرونا و راه های جلوگيری از شيوع آن  .۸

 .خطباء و امامان مساج 

ه از بودجده  افتتاح مساج  شريف عب الرحمان بن عوف و عب اهلل ابن مسعود واقع قره کوترمه والسوالي امام صداحب کد   .۸
 .ام محترم وزارت اعمار گردي ه استمق

افتتاح صالون فاتحه خواني و اجتماع مردمي مسج  نمونوی واليت کن ز واقع شهرک سر دوره از بودجه رياست محتدرم   .3
 جمهوری اعمار گردي ه است.

خشدونت عليده    ي پيرامون مسايل همچون) حقوق زن، مندع کرام در راديو ها و تلويزيون های محل معرفي علمای  .4
اطفال، حفاظت محيط زيست، نهال شداني،  ، قاچاق انسان و ان يشه، کاهش تلفات غير نظاميان، حقوق اطفال، دين زن

ح اجبداری  ، نکاح شغار  و ب  دادن دختران و نکافساد اداری، جايگاه زن در دين مبين اسالم ،ع م استفاده از ب  زباني
ت مردم در عرصه های گوناگون زن ه گي اجتماعي سياسي از طرف مسدولين  ت به سواالسالمتي و تن رستي( و جوابا

 ت و علمای کرام صورت گرفته است.(رياس

 به کتابخانه اين رياست. GIZ( نوع کتاب از طريق موسسه محترم ۸۱۱)اه ای تع اد  .1
 برنامه اوقافی  

 .است دولت پيگيری ش ه دوسيه های اوقافي در محاکم و قضايایاز تمام  .۸

 افغاني عواي  اوقافي جمع آوری و تحويل بانك گردي ه است.  ۸۱774 مبلغ .۸

آمريت محترم قضای دولت در مورد موازی ده بسوه زمين وقفدي واقدع    ۸1/۸1/۸3۱۱( مورخ ۱قرار قضای شماره ) .3
 .اين اداره فيصله صادر گردي ه استوالسوالي امام صاحب توسط محم  يعقوب ول  محم  نبي غصب ش ه بود به نفع 

محکمه محترم ابت ايه کن ز موازی دو جريب و سه بسوه و نو بسواسده   ۸3/۱/۸3۱۱( مورخ 3قرار فيصله شماره ) .4
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 .گردي ه است حسن ول  مخ وم عب الحق غصب گردي ه بود به نفع اين اداره صادرن وقفي واقع امام صاحب توسط محم زمي

به افغاني تثبيت و به محم  يوسف ول  سور گل   4۸11اه مبلغ يك باب دوکان وقفي واقع والسوالي خان آباد از قرار في م .1
 .تحجايي قرار داد داده ش ه است

، شش بسوه آن به طور ج اگانه از قرار في ماه سابقه فيروز کوهي واقع گذر کالليموازی هشت بسوه زمين وقفي مسج   .6
 اعالن داوطلبي تعين اجاره و قرار داد صورت گرفته است.آصف بع  از اني به محم افغ 4111افغاني و دو بسوه آن  مبلغ  4111مبلغ 

 گزارش رياست ارشاد ، حج و اوقاف واليت هرات
ر سدعي و  کنفرانس مطبوعاتي علمای واليت هرات در رابطه به صل  و تامين امنيت در کشور ص ها تن از علمای دين بده اثد  

ين ، گفتگدو هدای بد   ه کنفرانس مطبوعاتي زير نام: آتش بسواليت هرات برای اراي ، حج و اوقافتالش مسولين رياست ارشاد
، دور هم جمع ش ن  و از افدزايش و تد اوم جندگ و    با حضور رسانه های صوتي و تصويری، االفغاني و وضعيت امنيتي هرات

. ه ف ش ن االفغاني صل  با مامخالفين  حمالت باالی غير نظاميان سخت انتقاد نموده و خواهان تسريع رون  گفتگو های بين
همه علماء از برگزاری کنفرانس اين بود که ديگر خون انسان بي گناهي ريختده نشدود و شداه  جندگ و خشدونت در ايدن       

. همچنين عالمان دين کشته ش ن افراد بي گناه را بده دليدل   هرات خواستار توقف جنگ گردي ن سرزمين نباشن  ، علمای 
، ضعف بعضي از اراکين امنيتي دانسته و بيان مي ارن  کده در  راده موترسايکليت موبايل يا يك عنبود امنيت و بخاطر يك س

 .ن ارن  که اهليت و شايستگي اين بست ها رار و خواهان تغييرات افرادی هستن امر تامين امنيت با نيرو های امنيتي همکا
 الم فرزانه و خطیب سخنور استاد دکتور محمد اياز نیازی.قطعنامه ائمه و خطبای مساجد رسمی رياست ارشاد حج و اوقاف در ارتباط به شهادت ع

 امامان مساج  واليت هرات شهادت مظلومانه مرحوم مولوی داکتر محم  اياز نيازی يك تدن از شخصديت   و  مايان خطبای
های علمي و اکادميك کشور که توسط دشمنان اسالم به شهادت رسي ه است را بدا شد ي  تدرين الفدا  محکدوم نمدوده و       

 ين اين جنايت نابخشودني ميباشيم.  لمواهان به محاکمه کشاني ن علني عاخ

 ننموده و باعث وح ت بيشتر ميشود مايان متيقين هستيم که به شهادت رساني ن علماء رون  صل  را به سکتگي مواجه ،
 يباشيم.و همچنان از علمای کرام خواهان همکاری در زمينه ايجاد بهتر صل  و اخوت بين همه آحاد ملت م

     بنا به دساتير ديني و همچنين طبق کنوانسيون های بين المللي مساج  و اماکن مق سه از تعرض مسدئون بدوده و هديچ
 يستي را به اين اماکن ن ارد.وررين جنگ حق کشاني ن جنگ و حمالت تيك از طرف

 های علمداء و دانشدمن ان اسدالمي و    ولين امنيتي ج اً تقاضامن يم که در قسمت تأمين امنيت و حمايت از برنامه از مسؤ
 همچنين مساج  و اماکن مق سه ت ابير الزم بيشتر را اتخاذ نماين .

 جمهوری اسالمي کشور خواهشمن يم تا دستور الزم را در زمينه مجازات عاملين آن آنچه دولت ، از رئيس محترم جمهور
 تر علماء فراهم شود.الزم دانن  صادر فرماين  تا در قسمت حفظ جان علماء اعتماد بيش

   از همه علمای کرام متمني هستيم که در اين برهه از زمان بيشتر از پيش وح ت و انسجام خود را حفظ نموده تا با قدوت
اند  عليده   تا دولت نيز با قوت بيشتر بتو وری اسالمي افغانستان حمايت کنن بيشتر در مقابل افراطيت مبارزه و از دولت جمه

 رزه کن .اين پ ي ه شوم مبا

ه تداريخ  ش ت در حال انتشار ميباش  اين رياست بده ايدن نتيجده رسدي  تدا جلسده ای بد       ه ينکه شيوع ويروس کرونا با از
 ، حفا  قرآن کريم برگزار و چنين فيصله بعمل آم :  همراهي امامان ۸4/3/۸3۱۱
 اطفال يتيم و خانواده های شه اء بطور رايگان ت ريس شون . .۸

ق خل مساج  ت ريس مي نمياين  از شاگردان فيس کمتر اخذ نماين  چدون همده خد مات از طريد    دارالحفا  های که دا .۸
 ، نظافت و وسايل سرما و گرما تهيه ميگردد.دولت و اهالي از قبيل آب، برق

 از ضرب و شتم و هر نوع خشونت فزيکي و رواني در مقابل اطفال در مساج  و دارلحفا  ها ج اً جلوگيری شود. .3

 و نظافت در مساج  مورد توجه قرار گيرد.رعايت نظم  .4

 .مساج  جايگزين و اسکان داده نشودب ون سوان  و تضمين کسي داخل  .1

ی از شديوع  تالش جهت استفاده از روش های نوين آموزشي صورت گيرد و ت ريس در فضای باز جهدت جلدوگير   .6
 .ويروس کرونا صورت گيرد

 ام جهان ش ه. اخيراً در اين واليت نيز افراد زيادی را مبتال ساخته است.( دامن گير تم۸۱طوريکه شيوع مرض کرونا) کوئي  
امامدان و   بای اجلسه  ۱/3/۸3۱۱، حج و اوقاف ، تصميم به آن گرفت که به تاريخ حسب اهميت موضوع رياست ارشاد

پيشدگيری از   نحدوه و گاهي دهي شدهرون ان  آخطباء رسمي و غير رسمي در مقر رياست ت وير نموده و در ارتبا  به 
 شيوع اين ويروس اطالع رساني نماين .

، از ه های واليتي در ارتبا  به موضوعی جهت حمايت از برناماقابل ذکر است در اخير نشست قطعه نامه ی هفت ماده 
 خطباء در مقر واليت قرائت و مورد تائي  آن مقام محترم و تعه  اجرای حاضرين قرار گرفت. ،طرف امامان


