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 در عمیمم  امنییت و آرامی  معنیای بیه سیاسیی  علیم  در واژه ایی  اسیت  نفید  بیدد  ازبین  و فساد ضد و سازش معنای به لغت در :صلح               

 رابطیه و آشیی  ننیدهک تبیین  صیلحدر حقیقیت  اسیت رفتیه کیار بیه ننی  { سیل } دیگید مفهیم  در مقید  واژه ایی  کیدم  قیدآ  در اسیت  کشیمر  افیداد مییا 

 بیمده صیلح را متقابی  احتیاا  گذشیت     امنییتعیدالت میمد   خماسیتار "صیلح" واژه قالی  در اسیم  هاسیت انسیا  بین  آمنی  مسیاتت همزیسیی 

 می  مشیتا  ریشیه و مفهیم  دارای همیماره صیلح و اسیم کیدم  قدآن دییدااه از دانید می  دیگیدا  حقیم   بیه وتعیدی تجیاوز جنی  وخیم  رمیزی و  از پدهنی 

  صیلح معنیای بیا مدتبطمقید  سسیل  و اسیم    واژه اسیمم  اندیشیمندا  نظید از قیدار دارنید  هی  مسینا در و بیمده یکیدیگد بیا ارتبیا  در کیه ندباشی

ھ  ے  ے  چ  :فدمايید  می  و اسیت داده قیدار عناییت میمرد را مسیالهایی   متعیددی آییا  در متعیا  خداونید . دارد امنیت وعدالت کیاربدد

 ٨٠٢البقرة:  چۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ     ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۓ   ۓ  ڭ    

  .است آشكار دشم  را شما همانا او كه مكنيد پناوى شيطا  های وسمسه از و آييد در خدا تسلي  مقا  در ا ه هم ايما   اه  اى

هی  و  صیلح پاییه بید اجتمیای  زنیدا  در اهی انسیا  روابیط اسیم  دییدااهاز  و هاسیت انسا  تما  میا  دوسی  و صلح منادی جهان   دی  عنما  به اسم 

 حی  در مماضع گستاده تدکن  نممده م  فدماید:  است استمار کاری  نیکمو  همکاری  و مساتت آمن زیسی  

 ١٦األنفال:  چجب  حب  خب  مب    يئی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ  

  [.داناست و شنما خدا كه واگذار وندخدا به را خمد كار و باش صلح به ماي  نن  تم داشتند تماي  ومساتت صلح به دشمنا  اگد و] تدجمه: 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  او را متمجه همزیسی  مساتت آمن  م  نمایید همچنا  بد مشتاکا  انسان  عطف نممده یکبار دیگد

 ٦١الحجرات:  چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  ڇ  ڇ

 خداوند نزد در که بدانید و معدفت حاص  نماییدیکدیگد  با تا دادی  قدار گمناگم   طمایف و ها دسته بد و آفدمدی  وزني مدد از را شما ما آدمیا  ای

  .دانا وباخبا است چن  همه بد خداوند و اارتدم  شماستپدهن   شما تدم  گدام 

 اسم  های آممزه در مثا  طمر  به. است واج  مان مسل هد بدای آ  اجدای و است شده مبد  شدی  وظیفه به مسلمانا  میا سصلح  اص  ای  اما

  .امد ممد  آور است ای  که بگممند سم  یکدیگد بهد نو شم بد رو  ديگد مسلما  به كه هنگام  شده تمصیه مسلمانى هد بد

  دارنید آمنی  مسیاتت زنیدا  ربیدادر وا هی  بیا آ  در میدد  و اسیت اسیتماربید آ   صیلح کیه ای درجامعیه تنهیا اسیت  صیلح مملمد امنیت که پیداست ناگفته

  .دارد وجمد امنیت بدقداری  امکا احسا  آسمدا  رفاه و پیشدفت و 

تحمی     شید خماهید حفی  انسیان  کدامیت کیه اسیت منییت ا و صیلح فضیای  در یابنید  می  معنیا یکیدیگد کنیار درسصیلح و امنییت   اصی  دو ایی  پی 

 رهنمیم   پیشیدفت و آبیادی دقی ت علی  سیمی  بیه رو  میدد  و جامعیه خیمرد خماهید رقی  هیا نسیا ا مییا آمنی   مسیاتت همداهی  و  همکیاری   همیدیگد پیذیدی 

  .شد دنخماه

 و امی }در دیگیدا  و خیمد داد  قیدار معنیای بیه و میاده همین  از ننی  ایمیا  دارد  قبیا  در را آسیمدا  و ایمنی   امنییت ی نیدا می  کیه چنانچیه

 هدگمنیه و فداغیت حالیت حداسیت از حقیمق  و سیاسیی  اصیطم  در .کنید می  حفی  الهی  عیذا  از را خیمد ایمیا   پیذیدش بیا میمم  زمیدا اسیت{آسیای 

 اتللی  بین  و ملی  اجتمیای   فیددی  امنییت صیمر  بیه ایی  مسیهله اسیت امنییت هیای ممءلفیهاز  بامتعدضین  رومیاروی  و دفیا  بیدای آمیادا  ننی  و تهدیید

  .دارد کاربدد

 نیست گدای  مصلحت صلح  از هدف و است هدف و ارزش یک  گمناگم   عقاید با انسانها بن  آمن   مساتت ی همزیس و صلح اسم  نظد از بنابدای  

 و رشید  صیلح شیدایط و ممجمدییت در  باشید می  سیازاار انسیان  فطید  بیا امید ایی  زمیدا  اسیت انسیان  جامعیه بین  بیزر  مصیلحت صیلح  خیمد   بلکیه

 آمنی  مسیاتت همزیسیی  و جهیان  صلح به دعم   میا  ملت ها صلح بدقداری  ایناو از .گددد م  ممک  ی رستگار  و حق به گدای   ها انسا  همه تعال 

 خیدو  هگشیای را تیما  می  ها آممزه ای  به تأسی  به رسد م  نظد به .است دی  ای  پناوا  و اسم  نهای  هدف  پارسای  و عدالت و تمحید اسا  بد

بییه نییابمدی کشیییده را  کییه همییه داشییته هییای انسییان فییداوا  هییای ودرگنییای  ازجنیی ساییی  حالییت اسییفبارر د وضییعیت کنییمن کشییمر وجامعییه دینیی  مییااز 

 .ما اسمم  کشمر  در سداسدی  و دایم  صلح تحکی  امید به  .ی رهای  یاب کندتهدید میرامارا  هسی و 

 مجله اداره
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وقیییا  الیییذی صیییل  ل علییییه وسیییل  ا  ل 

ار  مشییییاورم  بزر ییییم   علیییی  کیییی   ییییی ء  علیییی  
 ومنسیمبن  وزار  ارشییاد روئسیای محتییا  

حییییییا واوقییییییاف وحاضییییییدم  در تییییییا ر قبیییییی  از 
 .مت ل وبدکاتیههمه السم  علیک  ورح

اسییید مصیییادف اسیییت بیییه روز   امیییدوز هفیییت
در قیییید  نوسیییت ورود اییییی  روز   ملییی  بنیییا  

در کیمه پاییه   ملی  کشیمر را در حالیک  بنا  
 هیییییییای افغانسیییییییتا  در احتییییییی از وبدافداشیییییییته

شییییمایا  وتمییییا  بییییه تییییک تییییک   اسییییت شییییده
 تبایک وتهنیت میگمم   ملت مسلما 

اینکیییییییه درفییییییی  درخشیییییییا  ماکیییییییه بیییییییه امیییییییید 
حیثییییت انیییما  الهیییای موتلیییف ییییک بیییا  را 

  دوسیییییییییییی   دارنییییییییییید در فضیییییییییییای صیییییییییییمیمیت
زیسیییییت وزنیییییدا    تحمییییی  وهمیییییدیگد پیییییذیدی 

میییییییییییییی  میوییییییییییییییماه  کییییییییییییییه   داشییییییییییییییته باشییییییییییییییند
مناسییبت  بییه مقتضییی  حیا بادرنظدداشیت 

اامیییییم  بنییییا  طییییی  چهیییییارعنما  ازاییییی  روز پن
مباحیییییییییخ صسییییییییییار موتصیییییییییدوکمتاه داشیییییییییته 

او  یییییییک تعدمییییییف از بنییییییا  داشییییییته   باشیییییی 
دو  نامهییییییییای  ؟  کییییییییه بنییییییییا  چیسییییییییتيباشیییییییی

بنا  در زبانهای موتلف چ  بمده وچدا بیه 
سییییییییم  تارم  ییییییییه   اییییییییی  نامهییییییییا مسماشییییییییده

وجییمه بنییا  در جامعییه صشییدی چیی  وقییت بییه 
ه وچهییار  جایگییا؟ آمییده وچییدا بییه میییا  آمیید

قباییییییی  واهمیییییییت بنییییییا  در بیییییین  گییییییدوه هییییییا و 
 ا  بییییزر وبییییا خده حکممییییت هییییا واجتماعیییی

 . چیییییییییییه جایدیییییییییییاه واهمییییییییییییت داشیییییییییییته اسیییییییییییت
کییییییه بییییییه بنییییییا  کییییییدده   دانشییییییمندا  تعدمفیییییی

اسیییت   کیییه بنیییا  قطعیییه پیییارچ میگممنییید: انییید
 
ا
بییییییه  منقییییییمش بییییییه نشییییییا  خییییییا  کییییییه معمییییییم 

 
ا
تعدمییف  میلیه آوموتیه میشیمد کیه ایی  تقدمبیا

میبینییی  وبییه    سیید واقعیی  اسییت کییه بییه چشیی
 گییییییدوه   عنییییییما  نمییییییادی یییییییک قییییییم   کشییییییمر 

اییییییی    سییییییازما  معیییییین  بییییییه کییییییار بییییییدده میشییییییمد
تعدمیییییییف در اصییییییییطمحا  سیاسیییییییی  مییییییییا بییییییییدای 
بنا  همن  تعدمف شده است یعنی  تعدمیف 

بویییییییی  او  چهییییییییده ظییییییییاهدی   دو بویییییییی  دارد
بنیییییییییا  را بیییییییییدای میییییییییا معد ییییییییی  میکنییییییییید وبوییییییییی  

بییییییییییاطن  بنییییییییییا  را  دیگیییییییییدش چهییییییییییده معنیییییییییمی و
در زبیییییییییا  فارسیییییییییی  بیییییییییدای بنییییییییییا    دارداشیییییییییاره 

پییدچ  گفتییه شییده  علیی  گفتییه شییده  درفیی  
گفتییییییه شییییییده  رعیییییییت گفتییییییه شییییییده ودر زبییییییا  

 میباشییییید الدعییییییه البنیییییا  والعلییییی  عدبییییی  لیییییماء 
د  در زبیییییا  یایییییی  کلمیییییا  اسیییییت کیییییه بیییییدای بیییییی

   است.شده عدب  استعما  
  :تارم  ییییه بنییییا  

ا
سیییییابقه  منییییاصع تییییارم   اک ییییاا

کیدده ا  قبی  تعدمیف بنا  را به پنج هیزار سی
کییه بنییا  پیینج هییزار سییا  سییابقه تییارم     انیید

خلیییدو  در تیییارمن خیییمد نمشیییته  ابییی دارد ولیی  
قیدامت اسیتفاده از پیدچ   !نونیا :میکند که
ه آغییاز خلقییت انسییا  بییاز میگییددد ومییا بنییا  بیی

قسیی  کییه سییاید پدیییده هییای اجتمییای  همییا  
 ابتییییییدایبییییییه آغییییییاز زنییییییدا  اجتمییییییای  صشییییییدمت 

لییدو  بییه اییی  نظیید اسییت ابیی  خ  شییده اسییت
  یییییا درفیییی   علیییی   لییییما  کییییه بنییییا  ومییییا پییییدچ 

زنییییییییییدا   آوا از  سییییییییییا  در اییییییییییی  همییییییییییهپییییییییییدچ  
  صشییییییییییدمت از بنیییییییییییا  اسیییییییییییتفاده شیییییییییییده اسیییییییییییت

مطالعییییییییییییه تییییییییییییارم   اقییییییییییییما  گذشییییییییییییته نشییییییییییییا  

میدهییییید کیییییه در مصییییید قیییییدی  در آ  کشیییییمر 
دربییییین  اهمدییییییا  چنییییی ی بنیییییا  بنیییییا  ومیییییاعل  
وجمدداشییییییییییییته وحییییییییییییی  در کتییییییییییییا  مقیییییییییییید  

ایی  از که عبار  از تیمرا  اسیت  اهمدیا 
 .نیییییییا  بیییییییدده شیییییییده اسیییییییت  علییییییی  ومیییییییا بنیییییییا  

در عصیید جهالییت  :مدحلیه سییم  تییارمن بنیا  
یعنییییییی  قبییییییی  از صعثیییییییت رسیییییییم  ل زمیییییییانیک  
مسییییهملیت هییییای کعبییییه تقسییییی  بنییییدی میییی  
شیییییده ممضیییییم  لیییییما وبنیییییا  بیییییه ییییییک قبیلیییییه 
خیییا  بنیییا  بنییی  عبدالیییدار سییی اده میشیییده 

داشییته کییه بنییا  بییه حییدی ارزش واهمیییت 
 کییه در بویی  هییای کییه مسییهملیت خییدما 

چیییییی  مسییییییهملیت بییییییا حجییییییا  اسییییییت کییییییه  بییییییه
 ییک بوی  نگهیداری و  تقسییما  میشیده

رعاییییت وتمجیییه بیییدای لیییما وبنیییا    حفاظیییت
در   بیمده کییه اییی  بیدای قبیلییه سیی اده شییده

آغییییییییاز صعثییییییییت رسییییییییم  ل هیییییییی  اییییییییی  سیییییییینت 
داده شیده  مهید حیحتبدای  اجتمای  را 

م  کیییییییه ومییییییا بیییییییه عبییییییار  دیگییییییید میگییییییم 
ممجمدییییییییت پیییییییدچ  در دیییییییی  مقییییییید  
اسیییییییییم  از جملیییییییییه دسیییییییییاتنا امضیییییییییای 

 
ا
پیییدچ  وجیییمد  اسیییم  اسیییت کیییه قیییبم

 داشته است .
  آمده است که ای  وقیرسم  ل 

حفیییییییی  ونگییییییییاه داری کییییییییدده را پیییییییدچ  
أسییفانه کییه بییادو رنیی  کییه مت  اسییت

از اییییییی  دو رنیییییی  بدعلیییییییه مسییییییلمانا  
بییییادو رنیییی  سیییییاه   اسییییتفاده میشییییمد

مباصییییییییییییییل  ل علیییییییییییییییه پیغ  وسییییییییییییییفید
 ا   مادییییییییییک حیییییییییییییییکییوسل  با تف
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وحیییییییا   جنگیییییییی  بنیییییییا  داشییییییییته حیییییییی  پییییییییدچ   
داری وبنییییییییییییا  داری یییییییییییییک منصیییییییییییی  وجایگییییییییییییاه 

در زنیییییییدا  رسیییییییم  ل   معنیییییییمی بیییییییمده اسیییییییت
اگیییید مییییا یییییک نممنییییه ارایییییه  او  واحییییحا  کییییدا 

کنییییییی  در غییییییزوه ماتییییییه وقییییییی  احییییییحا  کییییییدا  
دچمیییییییداری وعلییییییی  قضییییییییه پیشمندتمظییییییییف م

بددارمطیییید  میشیییییمد پیغمبیییییا صیییییل  ل علییییییه 
سلسیییییله وار تقسییییی  بنیییییدی  را وسییییل  امییییارا 

ا بییا تعبنییا انتقییا  بنییا  میکنیید واییی  امییارا  ر 
ب  وبعیییییییییییید از زمیییییییییییید ب  حارثیییییییییییه بیییییییییییدای زمیییییییییییید

وبعیییییییید از  بییییییییه حضیییییییید  جعفیییییییید  ارثییییییییهح
حییییه او ر بییییه عبییییدل ابیییی   حضیییید  جعفیییید 

  انیییید اینهیییا بیییه ایییی  اسیییا انتقیییا  یافتیییه  
 از در خطبییییییه هییییییای نمییییییاز جمعییییییه  هکیییییی مییییییاوقی 

صیییفت میکنیییی  حضییید  علییی  کییید  ل وجیییه 
ییییییییک لقییییییی  شیییییییا  همییییییین  اسیییییییت کیییییییه وحامییییییید 

کییییییییی  از القیییییییییا  حضییییییییید  الیییییییییما    حمییییییییید وم
  عل  بددار اسیت  پدچ  دار است حمزه 

تییارمن اسییم  مییا هیی  بنییا  جایگییاه در کییه اییی  
 میاگذشیته از ایی  در کشیمر   خمد را داشیته

 
ا
 دود هشیییییییییییت قیییییییییییانم  اساسیییییییییییی در حیییییییییییتقدمبیییییییییییا

د رهییییییید کییییییدا  از ایییییییی  میییییییاده   گذشییییییته اسیییییییت
مشیییدر در رابطیییه بیییه جایگیییاه ومعد ییی   یهییا

ه قییییانم  ممجییییمد  بنییییا  وجییییمد داشییییته اسییییت
در ماده نیزده  خیمد بنیا  میارا تعدمیف کیدده 
اسییییییییت کیییییییییه میییییییی  در جایگیییییییییاه واهمیییییییییت بنیییییییییا  

ه باشیییییییی  بییییییییا اییییییییی  فمرمییییییییم  اشییییییییاره میداشییییییییت
اهمیییت وجایگیییاه  ییییی  بییدایآ میی  تییارم   حییا  

بنییا  کییه بنییا  خییمد از یییک دیییدااه گفییت  کییه 
یییییییک قطعییییییه پارچییییییه اسییییییت کییییییه در یییییییک میلییییییه 
آوموتییه میشییمد ولیی  در بویی  دیگییدش گفییت  

علییییییییییییی  هییییییییییییی   را کیییییییییییییه از وجیییییییییییییه تسیییییییییییییمیه هیییییییییییییایک 
هممییییت همیییین  مفهییییمم  اسییییت کییییه   میگممنیییید

در ییییییییییک   تمثیییییییییی  میکنییییییییید ییییییییییک کشیییییییییمر راملییییییییی  
  بنیییا  همیییا  کشیییمر اسیییتهممیییت ملییی  کشیییمر 

عبیییار  دو  نقییی  پیییدچ  وبنیییا  در طیییم  تیییارمن 
 همبسییییتگ  و  اتحییییاد  بییییه عنییییما  نمییییاد قییییدر 

صییییاح  بنییییا  بییییه عنییییما  فییییدد  ییییجا  ومییییمرد 
اعتمیییاد وبدجسیییته گیییدوه باعیییخ گددییییده اسیییت 
کییییییییه درادبیییییییییا  ودر زبانهییییییییا بنییییییییا  بییییییییه اسییییییییتعاره 

بیییییییییییییدای قییییییییییییییدر  واقتییییییییییییییدار ودر   دگدفتیییییییییییییه شییییییییییییییم 
اصیییییطمحا  محلییییی  خیییییمد دارمییییی  کیییییه میگیییییممی  

معنییییی  اش ایییییی  اسیییییت کیییییه   بناقیییییت بیییییا  باشییییید
 با باشییید. همییین  اقتیییدار تیییما  منیییدی وقیییدرتت

ماکیییه امیییدوز تجلیییی  از روز بنیییا  دارمییی  در  بنیییاءا 
  هممییت واقتییدار  حقیقیت تجلییی  از اسییتقم 

 تییییییمو مبارکییییییه را  ی در آغییییییاز یییییییک آیییییییه  دارمیییییی 
کیییه در یکیییی  از  کیییدد  تییییمو اینیییاا بویییاطد  کیییدد 

تفاسیینا صسیییار یییک نقطییه جالیی  را پیییدا کییدد  
کییه شییاید در آغییاز سییما  پیییدا شییده باشیید کییه 

در یکییییییی  از  ؟چیسیییییییتاسیییییییبت آییییییییت بیییییییه بنیییییییا  نم
عجیییی  ییییک   حکییی رم تیییذه و س تفاسییینا در آییییه

تحلییی  را ییییافت  کیییه چیییدا خداونییید میگممییید کیییه 
ورمییت تییا   اخییتمف نکنییید کییه سسییت میشییممد

مفسید بزرگیمار نمشیته کیدده اسیت کیه   مناود
تعبنییییا ازاییییی  وزش بییییاد بییییه پییییدچ  هییییا وبنییییا  هییییا 

   نشییانه بییید پیییابمد  پییدچ  وبنیییا  اسیییت
ا
 طبیعتیییا

آنییدا بییاد   بنییا  هییایک  بیید افداشییته شییده اسییت
همیین  حدکییا  تعبنییا ایییی    حدکییت دارد میییمزد

اسییت کیییه ایییی  نظیییا  پابدجاسیییت کیییه اینجاییییک 
در اینجیییا ییییک هممیییت   دارد اسیییتقملیت وجیییمد

اگید   اینجا یک اقتدار وجمد دارد  وجمد دارد
بییییییاد نمزمیییییید واییییییی  بنییییییا  از اییییییی  حدکییییییا  خییییییمد 

    اش ایییییییی  اسیییییییت کیییییییه اسیییییییتقم معنییییییی  مانییییییید
میییییییییمرد هممیییییییییت و اقتیییییییییدار وجیییییییییمد نیییییییییدارد  د دیگییییییییی

نمیییییاد هممیییییت   وهمیییییا  بیییییادیک  نمیییییاد اسیییییتقم 
ونمییییییییییاد اقتییییییییییدار تییییییییییا  را در تحیییییییییید  میییییییییییاورد در 

 د دیگیییییی و مف نظییییییا  از بیییییین  منییییییاودنتیجییییییه اخییییییت
شیما نیه اسیتقم  دارمید ونیه هممیت دارمید ونییه 
هییییی  اقتیییییدار بیییییاای  تعبنیییییا قیییییدآ  عظیییییی  الشیییییأ  

از بیین  رفییت  بییاد هییا در ایییی    تعبنییا کییدده اسییت
آییییییه مبارکیییییه تعبنیییییاش ایییییی  اسیییییت کیییییه کناییییییه از 
ایییی  اسییییت کیییه بییییا اختمفیییا  میییییا  مسییییلمانا  

کیییه نمیییاد قیییدر  اسیییت نمیییاد حکممیییت 
عبیییار  را در رابطیییه  نیییم سیییه  اسییت .

بیییییییه مناسیییییییبت روز بنیییییییا  و بییییییه جایگیییییییاه 
میگیییییییییمم  نیییییییییه مناسیییییییییبت اینکیییییییییه شیییییییییما 

همیییییییه ما شییییییی  مویییییییاطبن  مییییییی  هسیییییییتید
معلمما  دارمیییییید . در اییییییی  راسییییییتاتییییییا  

  عبییییار  او  کییییه نمییییاد یییییک اسییییتقم 
و اقتییییدار یییییک واحیییید اجتمییییای  هممییییت 
اسیییییییتقم  ییییییییک نعمیییییییت و ی   اسیییییییت

اقتدار یک نعمیت الهی   و   اله  است
 ی همییییا  عممییییا  ونشییییانه هییییا  اسییییت

حتییییییییی از نوماهییییییییید اپیییییییییدچ  ایشیییییییییا   د دیگییییییییی
ردار نوماهیییید م شییییت واز قییییدر  بیییید خییییدا

بیییید افداشییییته بییییمد  بنییییا  وبیییید  بنییییاءا   بییییمد
افداشییییته سییییاخت  بنییییا  در حقیقییییت بییییید 

هممیییییییییت   افداشیییییییییته سیییییییییاخت  اسیییییییییتقم 
ییییییییییک نقطیییییییییه دیگییییییییید را   واقتیییییییییدار اسیییییییییت

اشیییییاره میکییییین  کیییییه بنیییییا  میییییا نسیییییبت بیییییه 
از یییییییییییییییک سلسییییییییییییییله  د بنییییییییییییییا  هییییییییییییییای دیگیییییییییییییی

امتییییییازا  بیییییید خییییییددار اسییییییت مییییییاده نییییییزده 
بنییییا  را کییییه تشییییدمت  قییییانم  اساسییییی  مییییا

خیم  چهیده شیبیه بنیا  را   کدده اسیت
کیییه گفتیییی  کیییه قطعیییه پارچیییه اسیییت کیییه 

بوی  دیگیدش   به میله آومزا  میشیمد
هممییییییت   را گفتییییییی  کییییییه نمییییییاد اسییییییتقم 

بنییییییا  میییییا نمییییییاد دیانییییییت   واقتیییییدار اسییییییت
  ماسیییییییت محیییییییدا  میییییییا در بنیییییییا  ماسیییییییت

کلمه تمحید میا   منبا ما دربنا  ماست
رسییم  ل در بنییا    الییه  و ومحمیید

شیییییعار مبیییییارزا  میییییا کیییییه ل   میییییا اسیییییت
تییییییییییارمن   دربنییییییییییا  ماسییییییییییت  اکبییییییییییا اسییییییییییت

 نییی  ایییی  چ  اسیییتقم  میییا در بنیییا  ماسیییت
کییییه بنییییا  مییییارا نسییییبت بییییه     اسییییتیهییییا

سییازد یبنییا  هییای دیگییدا  بدجسییته تیید م
بییه اییی  معنیی  اسییت کییه اسییم  در نمیییاد 
اییییییییییییی  کشییییییییییییمر در اصعییییییییییییاد موتلییییییییییییف اش 

ه هیچ عنمان  نهادینه است هیچک  ب
خمدرا خسته ومانیده نسیازد کیه اسیم  

ضیییدور بییییه  ایییی  کشیییمر از بیییین  ببیییاد در را 
ایییییی  نیسیییییت کیییییه در احتییییی از در آورد  در 
فییی  سیییه رنییی  ملییی  کشیییمر میییا سیییمبم  
محییییدا  منبییییا وخمشییییه گنیییید  وبییییا مییییزم  
بییییمد  کلمییییه  الییییه  و محمیییید رسییییم  
ل وشعار ل اکبا پاسخ دندا  شیک  

در طیییییییم  تیییییییارمن در  اسییییییت ایییییییی  در فییییییی 
بیید   اییی  کشییمر بیید افداشییته بییمده اسییت

در آینییییده هییییا هیییی  بیییید و   افداشییییته اسییییت
  خماهد بمدافداشته 

 چدا  را که ایزد بد فدوزد
 صسمزد . ریش پف کند   هدآنک
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ل پا  انسا  آزاد او خپلما  پيداکړی او 

ژونییییید دې نیییییدنیییییمرو انسیییییانانم د غممییییی  تییییید ژ    

کیییییم  او د اسیییییار  او بنیییییده   ن نیییییا پیییییه غیییییا ه 

و   ور سییده نییه ،ییاهي   کییه خییم دغییه اشییدف 

 چٺ  ٺچ په أمولمقا  دی او خدای

انیییییدازه کیییییت دغیییییه دنیاتیییییه راو   او ددغیییییه نیییییړ  

بییییییییم او نملییییییییم کا نییییییییاتم اونییییییییمر و س مکییییییییت  هییییییییما  ا

مولمقییاتم  هدییه ئییت ورتییه د  یییا اخ سییت ا او 

ی نعمیییییت دده پیییییه چیییییمدړکت د ژونییییید تناولیییییم لیییییم 

کییییړی  چییییح دا پییییه حقيقییییت کییییت  ییییید  دییییه بدخییییهور 

 لم مقا   اعزاز اوتکدم  دی.

 لکه چح ل پا  فدماهت:

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ک  ک چ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

٠٧اإلسراء:  چڱ  ڱ  ں  ں
  

او پیه يقین  سیده میمی بنی  آد  تیه تکیدم   

او عیز  ورکیړ او پییه وچیه او اوبییمکت میم ورتییه د 

ه بدابیییده کیییړه او لییه پیییاکم  ن ونیییم نیییه  د يییدو ر 

مم ورتیه روزی ورکیړه او لیه  ییدو مولمقیاتم نیه 

 مم ورته فضیلت ور په بدخه کړ.

 په ب   ای کت فدمایل  د :

ی    یېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئچ

 ٣٣إبراهيم:  چی  ی  جئ

  
ا
 او تاسیییمته میییم تییید او سیییپمیم  دا مییییا

مسییدد کییړ   همدارنوییه مییم شییپه او ور  درتییه 

 ع او مسددکړ .تاص

 رنوه فدمای : همدا

پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ  ڀ

 ٣٣إبراهيم:  چٺ
او در میم کیړ  تاسیم تیه لیه هدهغیه  یه نیه  

چییح تاسییم و غم،ییت  نییم کییه چنییاې وغییما ی د ل 

نعمتمنییه و شییمنا  نییم داچییح ز،ییت  يییددی   تعییال 

تاسیییییییییمهت نلیییییییییی  حسیییییییییابمل  او انیییییییییدازه هیییییییییت نلییییییییییت  

 معلمممل .

ل جلیییییییت عظمتییییییییه چیییییییح داسیییییییییت نعمتمنیییییییه او نییییییییا 

زونه  اکداممنه دغیه انسیا  تیه درکیړ  او دی هیت 

د بنییده لییه غممیی  او بنییده  او بددهیی  نییه خییم  

کییړ  پییدې شیید  سییده چییح یییمازې باییید دغییه بنییده 

خپیییییییییییییییییییی  پییییییییییییییییییییالمنک   روزونکیییییییییییییییییییی   پیییییییییییییییییییییداکمونک   

پنییییییاکمونک   عییییییز  او  لییییییت ورکییییییمونک  ر  تییییییه د 

ده  سییییییید نیییییییی  او دهغیییییییه احکییییییی  عبمدییییییییت او بنییییییی

ا حاکمن  د بنده  باعزته  ن نا خپلح غا ې ته 

واچیییم   هغییییه تیییه سیییید پیییه سییییجده  یییی   پدتییییه لییییه 

هغییه نییه د هیچییا نییه ونیییه بناییی ی او پدتییه لییه هغیییه 

نیییه د بییی  هيچیییا نیییه هیلیییه او تمیییه و نلیییدی  او دغیییه 

دزوی چییییح ییییییییعار و ییییییت خپیییی  دایمیییی  شییییییییییبار  آیییییییییییم

 مای :ل تعال  فد 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ 

 چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۅٴۇ  ۋ  ۋۈ  

 
 ٢٦٣ -٢٦١األنعام: 

ووایییه چییح پییه یقییین  سییده زمییا تییمن   کییړه  

و ه  حییا  روژه  ژونیید او مییدت د ل تعییال  لپییاره 

چییح د نییم  عییال  ر  او پییالمنک  دی  خییا  دی  

هغیییه  ا  چیییح هیییيچ سیییاری ا وشیییدمک نلیییدی  او 

بانیییییییدې ماممرشییییییییمی ییییییییی   او زه د  زه پیییییییه دغییییییییه

لممړنیییییییییییییم مسییییییییییییلمانانم چیییییییییییییح د ل تعییییییییییییال  پیییییییییییییه 

وحییدانیت  حقانیییت  الهیییت او ربمبیییت بانییدې 

 ایما  لد   له جملح نه ی .

آزادی هغه دلمی نعمت دی چح هد مولم  

هییییت غییییما ی  ور کیییییت ساییییه کییییم  او اسییییار  او 

غممیییی  نییییه کدکییییه کییییم   مدغییییا  پییییه قفیییی  کییییت 

قفسیییییییییییییه د  هغییییییییییییه سییییییییییییندرې غییییییییییییی و  چییییییییییییح لییییییییییییه

خمصیییییییدو او آزاد ژونیییییید تییییییه د ورتلییییییم امیدونییییییه 

پکت و   دغدو غد ن  چح کله بندی  یی   کیه 

 ییه هیی  ،ییه خییما ه ورتییه بدابیید او ،ییه پالنییه او 

او  هیت هی  و یی   خیم بییا هی  ورتیه زنیدا روزنیه 

 زهد و  او ور  په ور  مړاوې کنږ .

آزادی خیییییییییم هدچاتیییییییییه خیییییییییدای ورکیییییییییړی لیییییییییمی 

ه  خییییییم یییییییمه  لییییییه نعمییییییت او ورکییییییړه پنازومنییییییه د

انسیییانا  پيیییداکنږ  چیییح  ينیییا مظلیییممت طبقیییت 

  افییداد او تمکممنییه دخییدای ورکییت  دلییح

دغییییییه نعمییییییت نییییییه محدومییییییم   هد ییییییه 

ورنییه اخلییز  آزادی هییت خپییه کییم  او د 

آزادی او خپلییییماک  آوازهییییت پییییه سییییتمنت 

مییییییییییییییا   او د   کییییییییییییییت ور وچییییییییییییییم   لییییییییییییییه

علی  هدیه  جایداد  اسیتعداد  هنیا او 

کیار اخلیز او د هت د خپ   ا  په  ټه 

یییییمې بییییت آوازه صییییامی  آلییییح پییییه  ناهییییت 

 استعمالم .

دغییه مفکییمره هلییه راپیییداکنږ  چییح 

 
 

حمیدیمولوی عبدالملک  
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 ينییا انسییانا  د نسیی   نبییا  ژبییت  شییتمن   علیی  

او تونیییییک  صیییینعت او تملیییییداتم  جندییییي وسییییایلم 

او افییدادو  سیاسیییی  رسیییمه او وجاهیییت او بیییا خده 

د قدر  تد  سه کملم خبییخ شیهم   انیده کیړ  

پیی   ییا  ورتییه تیید نییمرو انسییانانم  يیید لییم  و  او خ

او د اهمیییت و  ،ییکاری او خپیی  نییاول  وجیییدا  او 

محیید  شیییطا  هییت ورتییه واهییت چییح نییه تدنملییم لییم  

غییمره او بدتدهییت  نییم دانییمر نییم  باییید سییتا فدمییا  

او قممانییییییییده و منیییییییی  او درهدییییییییه پییییییییه پټییییییییم سییییییییتا م 

اطاعت وکیړ   نمهلیه هیت د غیدور  نفید   تکبیااو 

و ی کنیییییییییییییییږی او دفدعیییییییییییییییم  او تمیییییییییییییییدد حییییییییییییییی  پییییییییییییییییا

فدعمنیییییییییت  طییییییییاغم  او طاغمنیییییییییت افکییییییییاردکت را 

 تاوراتاو ی .

حا  داچح د بدتدمت او ،يوڼا معیار ب   یه دی 

 او هغه چح ل بالعز  هت راته بیانم :

 ٢٣الحجرات:  چ... ڌ ڇ   ڍڍڌچ 

په یقن  سده ستاسم غمره ک  د ل په  

 و اندې ستاتدنملم پدهن هار ک  دی.

 پییییییه يییییییمه مبییییییار  حییییییدیخ کییییییت د خییییییدای رسییییییم  

فدمایل  چح سپن  پیه تیمر  سیمر پیه سیپن   عید  

پییه عجیی   عجمیی  پییه عیید  لییم وال  او غییمره والیی  

نلیییدی موییید لیییم  او غیییمره کییی  هغیییه دی چیییح هغیییه 

 متقي او پدهن هاره و .

 همکت!

دا خییییییییدای ورکییییییییړې نعمیییییییییت انسییییییییانانم تییییییییه  ينیییییییییا 

 سدک  انسا  غصبم  او نه هت ورکم   

غا  یییییییییییییمف افییییییییییلسید فیییییییییییییییییم  ستییییییییییییییییی کییییییه د اس نییییییم

سیییییید جمیییییا  الیییییدی  وایییییی : سچیییییح آزادی اخیسیییییت  

 کارانم پایله به همداسیت  ی .

 چح فدمای :  که ل پا  دا وعده کړې 
 ١١٠الشعراء: چېئىئىئ ىئ ی یچ

نا او مسیییییاو زر ده چیییییح ظاتیییییا  پیییییمه  یییییی  چیییییح ددو  

هیید لمرتییه چییح و ییدز  مدجییع بییه کییم  لمرتییه و : او 

 نا د دوزه په لمر  و .نمآخد به هت مس

افغانیییا  خیییدای تعیییال  آزاد او خپلیییما  پییییداکړی 

او د آزاد  او خپلییییییییییییماک   دییییییییییییی  دوسییییییییییییی  او وطیییییییییییی  

هییییییت پییییییه خټییییییه کییییییت اخ یییییی   نییییییامم  نییییییه دفییییییا  کییییییم  

شییمی  کییه چدیییدې د تییارمن پییا م تیییه و ییمرو وبییه ومنیییم 

چیییح ددغیییه هییییماد بیییاتمرو او پیییه وطییی  مینیییم متیییدینم 

 مسییییییییلمانم افغانییییییییانم  ییییییییممده د پددیییییییییم غلیمییییییییانم او

 چپاولودو په ضد مبارزې کړی؟

دغیه ه کله چح انودمزانم ستاهت را بدهت کیړ  او پی

م زمییییمی خیییاوره هیییت د تییییا ا  او چپیییاو  هیییم  وکییییړ  نییی

ز ه ورو پلدونیییییم پیییییه ییییییمه آواز او وحییییید  سیییییده د ل 

اکبییییییا نییییییارې پییییییه وملییییییم سییییییده انودمزانییییییم تییییییه درې  لییییییه 

تیییییارم ز ماتییییییه ورکیییییړه چییییییح  تییییید اوسییییییه هیییییت دا،ییییییکلح 

کارنییامت زمییمی پییه ز ه کییت ثبییت دی او   تدواوسییه د 

افغیا  منننیي قیم  د  ر انودمزانم پیه ککدمیمکت د بیاتم 

مد دی  او بییا هیت پیه کارنامم عباتنا  درسمنه ممجی

کلکیه لیه  ییا  سیده دا تصییمی  ونییم چیح نییمر بیه بیییا 

جیییاوز هیییی  فکییید پیییه افغانسیییتا  بانیییدې د یدغییی  او ت

 عبا  او پند در  و .ه  نکمو او دابه ممابدی د

بییییییا کلیییییه چیییییح روسیییییانم د خپلیییییم نیییییانومنم او سیییییدو 

ل کدو سده زمیمی پیه هییماد یدغی  وکیړ او لیه خپلیم 

او پییییه نظییییام  تجهن اتییییم  درنییییم او سییییپکم وسییییلم سییییده

مکمییی  سیییمب  زمیییمی خیییاورې تیییه راوداندییی   بییییا هییی  

افغانییییییانم د هماغییییییه پومانیییییییم پلدنیییییی  احساسییییییاتم او 

قمی ایما  او وط  دوست  په زور که  یه هی   يید 

شییییییهیدا   زخمیییییییا   کمنییییییهې  یتيمییییییا   بییییییت  اییییییییه 

شییییمی کییییهوا  او نییییمر مییییال  او  ییییاني تلفییییا  هییییت پییییه 

قییمی مټییم  اتفییا    ییا  و منیی   خییم بیییاه  د خپلییم 

او یییموال   الهیی  نصیید  او دتکبنییا ل اکبییا نعییدو پییه 

زور روسانم ته داسییت ماتیه ورکیړه چیح بیابیه تدابیده 

پیییییمرې دغییییییه خپیییییی  مظلییییییم  خییییییم بییییییا غناتییییییه هاونییییییه  

لمرتیییه د یدغییی  ز ه را ،یییه نکیییړ  او آخدمنییی  عسیییکد 

هییت چییح زمییمی لییه خییاورې وتییح  نییم دا تییارم ز ومنییا د 

افغانسییتا  مزمییه کییم  چییح: س  او قییا  پییه ژبییه ز حییا

 کنږی او ورکم  کنږ  نه .

پییییه ری ییییتیا سییییده خییییم بیییییا پییییه تنییییاه دغییییه 

زمانه کت چیح فداعنیه  یید شیمی او پیه ییمه 

او بیییی  نامییییه سییییده د خلکییییم آزاد  حدمییییت  

  تییییییید جایییییییداد  اسیییییییتعداد او نملیییییییه شیییییییتمن

 منیییییییهو  نیییییییدې کیییییییم  او کیییییییدار کیییییییدار هیییییییت د 

طاغمغیت حی  پییاو ی کنیږ  چیح ییمازې 

دا پاتییییه و  چییییح وواهییییي: انییییا ربکیییی   علیییی   

لکیییییه فدعیییییم  چیییییح د اشیییییعار اوچیییییت کیییییړ او 

پایلیییییه هییییییت  ییییییه شییییییمه  نییییییم ددغییییییه زمییییییانت د 

آزادی د موییییییییییییالفینم او وحلییییییییییییی  جناییییییییییییییت 

ته زممی راتګ لممیه تناوتنیه وه او هد یم  

چییح دغییه هیییماد تییه د یدغیی  ز ه ،ییه کییم  

نییم سدنمشییت او پایلییه بییه هییت زمییمی پییه  نییا 

 ١الحشر: چۅ  ۉ  ۉچ کنږ  
 همکت!

ددغییییییم آزادیییییییم پییییییه بناتییییییه  سییییییته راو لییییییم یییییییا 

ساتلمکت د کامیاب  اصیل  راز  یه چ چیح پیه 

 ال  شم ؟ت     افغانا  بدم

دې کیییت هیییي  شیییک نشیییته چیییح اصیییل  ه پییی

جییییییمهد خییییییم هماغییییییه پییییییه ل تمکیییییی   قییییییمی 

ایمییییا   اتفییییا  او وحیییید   د خپیییی  دییییی  او 

وطییی  سیییده بیییت کریییح مینیییه لییید  او ورهدیییه 

دفیییا  کییییم  او د افغانییییانم هماغییییه پوییییمان  

ه پیه ر  ز ه ورتیا او دپلدونم هده ورتیغدو 

منیییییااه پاتیییییه شیییییمی پییییییه هییییید کیییییارکت سییییییم او 

 ییییییییییه او اتفییییییییییا  او دعقیییییییییی  او مشییییییییییمره  جد 

منطیییق پیییه فضیییاکت عاقمنیییه تصیییمی  نییییم  

 او ص .  و او عمل  کم  

زادی او نییییییییییییی  سیییییییییییییبا چیییییییییییییح میییییییییییییمی د خپلیییییییییییییح آ

  میه کلنی ه تیان م  تد نیګ 101س خپلیماک 

هیییت پیییه نملیییم خپلیییم هیمادوالیییم افغانیییانم غییی  

کیییمو چیییح د خیییدای پیییه خیییاطد سیییده یم یییی   

یم میميي او ییمت  او بنید  یی   کیه چنیاې ییم 

چ نییم مییمی بییه پییه هیید میییدا  کییت بدمییال     

 یی تی ناخماسته سده چ او که چناې خدا

او پییییییید  شیییییییمو  نیییییییم بییییییییا بیییییییه خیییییییدای مکیییییییړه 

غلیییی  پییید میییمی بانیییدې زورور او  يدکمیییزوری 

 کنږ .

راتییییخ د خییییدای پییییه کییییم  سییییده رانییییم  او 

نیییم  تعصیییبا  او تمدناونیییه پدمییی دو او دغیییه 

 وطیییییییی  سییییییییاتلم او روغملییییییییم پییییییییه پییییییییار میییییییییا را

تد ییییییم آزاد سییییییدلم ی او خپلییییییما   ونغییییییا و 

 ژوند وکړو.

دا د آزادی او خپلیییییییییماک  کلنییییییییی ه د نملیییییییییم 

 هیمادوالم مبارکه او یادهت ت  تازه وی.
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 قول راجح:

گوینی:   ز  زویوزف هاءیا       علما می  
دالیل  که در هوق زرزئه گردی:، آشکار 
م  گردد که ووف رزجح همان ووف بیه  
 جوز  سوزف کردن در مسج: با شیر   
زست،   آن ووف زحناف   زختیار شیخ 
زالسالم زبن تیمیه زست. صاحبان زیین  
ووف دالیل  یر رز شر  جیوز  سیوزف   

 کردن در مسج: ذکر کرده زن: 
سائل در سوزلش آدزبی  رز رعاییت    -1

 نمای:.

به خاطر زمیر  کیه ناریار زسیت،      -2
 سوزف کن:.

ا  مردم عبور نکن: ز  ر   شانه ه -3
نمیا گازرزن سیب     جلیو یا با عبور ز  

 زذیت آنءا نشود.

در با گوکردن حالت خویش صادق  -4
 باش:   ز  در غ زجتناب نمای:.

-برز  کسان  که در مسیج: می    -5

آین:، ضرر  نرسان:، با ص:ز  بلن:ش 
نما گازرزن   عبادت کنن:گان رز زذیت 
نکییرده   آنءییا رز ز  عبییادت شییان   

 با ن:زرد.

ه ش:ه زین ووف به دالیل  یر رزجح گفت
 زست 
مساج: در زصل برز  عبادزت بنیا   اول:

ش:ه زن:   ال م زست که زمور بر مبنا  
همان زه:زف به پیش بر د. زگیر بیاب   
زمور به طور ناسنجی:ه   ب  مباالت در 

مسج: گشوده ش:،  ظایف مسج: رنانچه 
 بای: باش:، زنجام نم  شود.

زذیت مسلمان در مسج:   بییر ن ز    دوم:
ت، عبورکردن ز  ر   شانه مسج: حرزم زس

ها  مردم موج  زذیت مردم می  شیود     
 گردد.هاعل آن گنءکار م 

در غ در شریعت زسالم  حرزم بوده    سوم:
جییایا نیسییت   حرمییت در غ گفییتن در  
مسج: ش:ی:تر زست. را:ر کسان  که در 
مساج:   غیر مساج: دست به تک:  می   
 نن:، حالت خودشان رز با در غ ها   زلفا  

 روت برزنگیا معره  م  نماین:.
خیل  ز  سائالن هرگاه در مسیج: سیوزف   

کنن:، بیا  کنن:، در ماابل مردم گریه م م 
حرف ها   حرکات شان عوزطف مردم رز به 
حرکت بیا رن: تا مردم برز  شیان رییا    
ص:وه نماین:. زما هرگاه در میورد یکی  ز    
آنءا تحایق   بررس  صورت گیرد، حالیت  

به گونه دیگر  غییر ز  آنچیه     ن:گ  شان
 گفته زن:، شناخته م  شود.
کیردن رز حرهیه     بسیار  ز  آنءیا سیوزف  

شان ساخته زن:، همین کار رز در طوف پیشه
دهنی:   گیاه  بیه آن    عمرشان زدزمه م 

دزشته باشن:. به همین جءت نیا   هم نم 
-ها  هرز زن   گوناگون  رز به کار می  حیله

م رز به سو  خودشیان  گیرن: تا زموزف مرد
جل  کنن:، توجه زهرزد نیکوکیار رز جلی    
نماین:   نما گازرزن رز به پردزخیت صی:وه   

رزسیت گفتیه    / زدزر بسا ن:. زمام زحم:

عنوزن نیا من: معره  م  کنی:  
ص:وه بپردز ن: ز  تا  مردم برز  

  یا هارزی  باش: که در مسیج:  
سکونت دزرن:، به زتفیاق هاءیا   
جایا   ثوزب زست.   نیا جمی   

-تبرع   کمک بیرز  بی    آ ر 

اطر همکیار  بیه   به خنوزی ، یا
زنجام دزدن یک کارخیر  نیاه ،  
یابرز  دستگیر  نیا منی:زن    

کمک مال  برز  کسان  که ز  یا
ش:ه زنی:  زدث طبیع  متضررحو

زست که  در غگوترین مردم سائالن   
. برخ  دیگر نییا  «٣3»گویان زستوصه

ورزئت ورآن کریم در مسج: رز  سیله 
 جل  ص:وات مردم م  سا ن:.

داللت ها  صریح نصوصی  کیه    سوم:
صاحبان زین ووف بیه آنءیا زسیت:الف    

 کرده زن:.
بنییابر زییین ال م زسییت کییه میی:یریت 
مساج: ضوزبط   شیر ط  رز در نریر   
گیرد که رنین زهرزد  رز غرض سیوزف  
کردن در مسج: زجا ه ن:هن:   زهیرزد  
کار صادق   نیا من: ز  در غگو   هری 

 شناخته شود.
ز  زمیور  کیه   حفاظت مسج:  چهارم:

موج  تشویش عبادت کنن:گان می   
 شود.

زما ص:وه دزدن در مسج: برز   کس  
کن:   یا خطی  ز  رز بیه  که سوزف نم 
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   زمثاف آنءا به زتفاق هاءا جایا زست.
ه زمور   جود دزرد که نص صیریح  زلبت

 هد ش:مسج:  زر درموردتحریم آن در
جسیت  جیو  گمشی:ه     زست، مانن: 

 هییر ش   زذیییت  خرییی: مسییج:،در
 زمثاف آن.   ن باص:ز  بلن:رزنما گاز

همچنان زمور  دیگر  نیا  جود دزرد 
که نص در مورد جوز  آن آم:ه زسیت،  
مانن:  خوزبی:ن در مسج:، خیوردن    
نوشی:ن، سخن گفتن مبیا  در زمیور   

 دنیا   زمثاف آنءا.
ادییک در ز ه  زگر سائل  در صحن یا ن

مسج: که زسباب تشویش   زذییت رز  
کرد، نشست، آنگاه به کس  هرزهم نم 

پردزخت ص:وه برزیش باک  ن:زرد، زمیا  
ن ش:، ییا  رزگاز زگر سب  تشویش نما 

تال ت   ذکر آنءا رز مختل ساخت، ییا  
ز  جلو نما  کسی  عبیورکرد، ییا بیه     
پردزخت ص:وه زصرزر   زلحا  کرد ییا  

جی  زذییت عبیادت    با ص:ز  بلن: مو
کنن:گان ش:   یا با در غ بیه معرهی    
حالت خویش پردزخت، در آن صیورت  
سییوزف کییردن   صیی:وه دزدن هییرد  

 ممنوع م  باش:. 
گاه سیائل   ل  هرزموش نشود که هیچ

دست  رز با خشونت   ص:ز  بلن: تء 
مرزنی:، رون خ:ز  متعیاف ز  رنیین   

 عمل  نء  کرده زست.
ا بیویهه  زمر  ه در مسیاج: کشیور می   

زنگیا سائل تیا رنی: سیاعت    ص:ز  غم
دیگر نیا در گوش ها طنین م  زنی:ز د    
زنسان رز غمگین   متاثر م  سا د   هیچ 
کار  نیا در رزستا  زصال  زیین پ:یی:ه   
 یانبار نم  توزن زنجام دزد. با توجیه بیه   

کسان  که دست به  زین حایات که همه
مسیاج: می   ننی:،    تک:    سیوزف در  

نیوز، مسیکین   مسیتحق    :، بی  نیا من
 نیستن:.

بنابرزین، ال م زست تا زمامان مساج: 
در مورد کاهش زین عادت نا شایسته 
که زسباب زذیت همیه نمیا گازرزن رز   
مساع: م  سا ن:   ز  نرر شرع  نیا 

هییا  هییا   ر شجییوز  نیی:زرد، رزه 
مناسب  رز سرزغ نماین: تا سائالن در 
 دزخل مسج: زوی:زم بیه سیر   صی:ز    
نکننیی:، بلکییه در صییحن یییا در ز ه 
مسج: بنشینن:   مردم بیرز  شیان   

 .ص:وه دهن:
شیود کیه زکثیر    متاسفانه مشاه:ه می  

مل یورد زیین عی  یان مساج: در میزمام
راره یتفا ت نب  مباالت سائالن کامالًب 
شان یزلعملی  نی  کنن:   هیچ عکی  م 
تفا ت  در برزبر یک عمیل  دهن:. ب نم 

شیود. بایی:   زشیته می   ناجایا، گناه پن:
نمیا گازرزن ز  زیین تشیویش   نگرزنی      
رهای  یابن:   بتوزنن: به عبادت، تیال ت  
  ذکر خ:ز  خویش در مسج: که بایی:  

بیا  ترین مکان در ر    مین باشی:،  آرزم
 آرزم   ب: ن دغ:غه بپردز ن:. خاطر
 نتایج:

زین نوشته کوتاه، نتایج ذیل رز به دسیت  
 ده: م 
ر مسیج: زگیر سیب     سوزف کردن د -1

سیت، در  زذیت نما گازرزن گردد، جایا نی
 جوز  ن:زرد.زین حالت پردزخت ص:وه نیا

برخ  هاءیا  نامی:زر، سیوزف    ز  نرر  -2
حرزم مطلق گفته شی:ه   :مسجکردن در
 زست.

زگییر سییائالن در بیییر ن در ز ه    -3
مسج: بنشینن:   میردم بیرز  شیان    

 ص:وه ب:ه:، زشکال  ن:زرد.

ع  کمک برز  هیر  جم  آ ر  تبر -4
 جایا زست.زمرخیر  که باش:، درمسج:

پردزخت ص:وه در مسیج: بیرز     -5
 کس  که سوزف نم  کن:، جایا زست.

زمامان مساج: بای: به خاطر رهای   -6
ه در غی نما گازرزن ز  تشیویش   دغ: 

هییای  رز بییرز   هنگییام عبییادت رزه 
جلوگیر  ز  زیین پ:یی:ه  شیت ر      

 دست گیرن:.

نی: بیه کمیک      ز لفمردم نیا مک -7
نوزیییان، مسییتمن:زن، همکییار  بیی 

نیا من:زن   آسی  دی:گان بشیتابن:،  
زحساس مسیوولیت نماینی:   دسیت    
نیا من:زن رز بگیرنی: تیا زیین پ:یی:ه     
ناپسیین:ی:ه کییاهش یابیی:. رییون    
مسلمانان همانن: خشیت هیا  ییک    
جامعه زن: که یکی  می:دگار دیگیر     
زست   یا مانن: جس:  زح:  زنی: کیه   

عضو  به درد آی:، سایر زعضا   هرگاه
 ب:ن نیا درد م  بینن:.

بر د لت ال م زست که با کار آهرین   -8
رز به کیار     زیجاد پر ژه های  که مردم

مشییلوف نماینیی:   بتوزنیی: صییف هییا  
دسیت   بیکارزن رز کوتاه بسا د تا میردم 

تک:  به سیو  دیگیرزن درز  نکننی:،    
 مسوولیت ح:زول  خود رز ره  نمای:.

خ:ز ن: سیبحان مسیولت دزرم تیا    ز  
ر    هرزرس: که شاه: سائالن سییه  
ر   در مساج:، خیابان ها، جیاده هیا،   
کوره ها   سایر زماکن نباشیم.   نسل 
ها  بع:  مان زین ب:بخت  هیا رز بیا   
گوشت   زستخوزن شان ح    لمی   
 نکنن:.   خ:ز ن: بر همه ریا توزناست.

 مآخذ:
 لمنننننناء الحفابلنننننن   المننننننفقه اللعقنننننن  العننننننام لع -93

 (.٢5١ص:  مصطلحاتقم ف  مؤللاتقم )
 

مساج: کابل   شءرها  بارگ 
کشور زنباشته ز  سائالن زست. 
بع: ز  هر نما   رنی:ین نفیر   
بلن: می  شیون:   مشیکالت    
خودش رز بیا ر ش خیودش     
 بان خودش برز  مردم مطر  
م  نمای:. زین پ:ی:ه ز  یکسیو  
نما  مردم رز در هاله تشویش، 
نگرزن    زن: ه ز  حالت موجود 

سیو  دیگیر   گم م  کن:   ز  
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حرزست   نگءی:زر  ز  نفی    جیان    
یک  ز  مااص: شیرع  دیین مای:س    
زسالم م  باش:. زسیالم عاییا در زیین    

مبیو ف    زرزستا توجه خیا     ییهه   
در زمور رز دزشته   هموزره پیر زن خود 

توصیییه    الصننح ظ یبء:زشییت    حفیی
 متوجه زیین زمیر  رز زرشاد نموده   آنان 

 ءم م  نمای:.یم
بویهه در زین برهۀ ز  تاریخ که زمیرزض  

  یر س کر نیا  مءلک   سار  تباه کن)
( دزرد حالت صعود  خیویش  11 کو ی:

:   ر  زنیه جیان صی:ها    یی رز م  پیما
زنسان رز گرهته   به کام مرگ سیوق    
جءان بشریت رز با کثیرزالنتشارش بیه  

خته رالش ها  گونیاگون موزجیه سیا   
زست،  وایه   خود دزر  ز  زیین میرض   

 .پن:زشته م  شودمءلک زمر حمت  
 یرز زهلل تبارک   تعال  در ورآن کیریم  

  ه:زیت عالم نبزین مشعل هر  زن   م
ڳ  ڳ  ڳ  چ بشریت م  هرمای: 

  ٠٢الفساء:  چڳ  ڱ

زیمان آ رده زی:! ز  کسان  که  "یعن  
حفظ برزبر دشیمن(  )در آمادگ  خود رز

  "کنی:
بییه معنیی  "خضییر "بییر   ن"حییور"

بی:زر    آماده باش   مرزوبت در برزبر 
خطر زست   گاه  به معن   سییله ز   
که به کمک آن با خطر مبا ره م  شود 

شیءرت   " با  عموزس"طاعون که بنام
شییوع   حالتپی:ز کرده   ر   به ر   در 

بیین  ، حضییرت عمییر بییود  گسییترش 
بخاطر  وایه   جلوگیر    ع:م  عا 

مبتال ش:ن مردم به زین مرض خطییر    
خانمانسو  بیه میردم دسیتور تفیرق       

 هرمود پرزکن:گ  رز صادر نموده   
)ِإنَّ َهنننَ ا الطَّننناِرجَن  َِ نننَف فَنوَنَلرَّهِنننجا َرَفنننِ  ِفننن  َهنننِ ِ  

 ( ١)َ ِيةَِ (الشَِّعاِب َ ِف  َهِ ِ  اأَلَ 

 زین طاعون ریا  وبیح زسیت  " یعن  
)مانن:  سا س   هوزج  شییطان  کیه   

پی    "م  توزن: به سرعت هرزگیر شود
ز  خوف زبتال ش:ن به آن، در زین دره ها 

   دشت ها پرزگن:ه شوی:.
  نیا ماوله دیگر ز  به مردم در رزبطه با 

ََ طاعون رنین نال ش:ه زست  )َأنَّ َرَمَر  بَن
طَننَ  ا ََ َط َنن    َِ ننِر  َِ َِ ِفنن  الطَّنناِرجِن ِفنن  ب َلَعنناِص هَننا

زین آیۀ کریمه دستور  نیا آم:ه زست.
جییام    همییه جانبییه ز  بییه تمییام  
مسلمانان، در همۀ ور ن   زعصار، م  
ده: که برز  حفیظ زمنییت) نفی       
جان( خود   دهاع ز  مر ها  خویش، 

مرزو  باشن:   یک نیوع آمیاده    دزئماً
باش ماد    معنیو  بطیور دزئیم بیر     

 .(1)زجتماع آنءا حکومت کن:
وی:ر   ه ب "حور "جال  زینکه معن  

  سی  زست که هرگونه  سیلۀ ماد   
معنو  رز در بر می  گییرد، ز  جملیه    
زینکه مسلمانان بای: در هیر  میان ز    

ت دشمن... آمادگ  ال م دزشته مووعی
 باشن:.

به نرر بن:ه هرق نم  کن: دشمن ریه  
گونه دشمن  باش:، زنسی  باشی:، ییا    

باشی:، ییا    جرزثیم   میکر ب  جن ،  
ک   خطرنیاک مین جملیه    لمرض مء

یا هر میرض     11 یر س کر نا کو ی:
سییار    مییامن دیگییر  کییه باعیی  
هالکت   بربیاد  زنسیان می  شیود،     

 وایه  ءت جلوگیر   بایست مردم ج
  تی:زبیر   هدست بکار شی:  ز  آن هورزً
 گیرن:.بم:نرر رز  وایو  

 حضرت عمر  بن عا هنگام  که 
در  مان تص:  زیشان من حی   زل  

زیفا   ظیفه م  نمود که میرض   شام
هرز گرهتیه   زیین    طاعون آن شءر رز

 ِِ نننَي ِِ السَّ َِ ِإنَّ َهننَ ا  َِ ننَف ِمََّنن الفَّنناَ  فَنَعننا
َقننا  ُِ نَ ََ ةَنَف ِِ الفَّناِ  َمنن طَنَ ِ  َ ِمََّنن ََ َ ننِ  َأ ُِ ََ ةَنَف َمن

 ََ طَ ََتِ  َ َم ََ   (٣)( َأهَاَم َأَحَرهَنَوِ  َ بَذَت ِ  َأ
حضیرت عمیر  هر نی:     "یعن  
در رزبطه به طیاعون در   عا 

به میردم  که آخر خطابه خویش 
 -طیاعون  –دزشت هرمیود  زیین  

ماننی:  سیا س     ) وبیح زسیت 
هوزج  شیطان  که م  توزن: به 

همانن: شیییود(سیییرعت هرزگیر
هان سیل زست کسی  کیه ز    طو
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کناره کیرد بیه ز  نخوزهی:     آن خود رز
 رسی:.

  مانن: آتش زست کس  که خود رز ز  
ه ز  نخوزه: رسیی:    آن کناره گرهت ب

کس  که در برزبرش زیستاده ش: آن رز 
 ذیتش خوزه: کرد.زخوزه: سوخت   

با زیین تی:زبیر مناسی  همامیان بیا      
تجرییی: صییحتمن:زن ز    تفکیییک  

مریضان   مبتالیان، دیر  نگوشت که 
بیه ییار    نصیرت خ:ز نی:     زین  با  

خیرزلناصرین ثم با زخو ت:زبیر  وایو  
 خاتمه یاهت. حضرت عمر  بن عا 

 بل  حضیرت عمیر  هر نی: عیا     
توزنست که جلیو شییوع زیین میرض     
مءلک   تباه کن رز با تی:زبیر  ویایو    
خا  گرهته   مان  شیوع   گسیترش  
آن در آن دیار ش:ه  جان بسییار  ز   

 نجات ده:.ساکنان آن رز 
پ  زخو تی:زبیر  ویایو    حفاظیت    
بء:زشت    صحتمن:  برز  تک تیک  

 ییرز  م، بلکه  زج  زسیت  ما   شما ال 
 زهلل تبارک   تعال  م  هرمای: 

 ٢35ال عرة:  چہۀ    ۀ  ہ  ہ   ہچ 

به دستان خیود بیه    خود رز " یعن   
 "هالکت نیفگنی:

ز    خیاطر جلیوگیر  ه بایسیت بی   بنا ً
شیوع   گسترش زین میرض میامن     
سار  توصیه ها   سفارشات صیح     
بء:زشت  متخصصین طب  رز ز  وبیل  

مصاهحه، معانایه،   ر   بوسی ،    ع:م
رهت   آمی: بی  جءیت   بی      
مورد؛   زسیتفاده ز  ماسیک     
دستکش، میوزد ضی: عفیون     
 کنن:ه   شستن دست ها مکررزً
رن:ین بار در ر   بیرز  می:ت   

ثانیه بیا آب گیرم      22 لح:زو
صابون م:نرر گرهتیه تیو م بیا    

زحکام   هرزمین زلءی     رعایت 
 آمیو ه هیا   زرشادزت نبو    

دین ، خود   هموطنیان عاییا   
خود رز حفاظیت نمیاییم.  ییرز    

 ط  هتیوز  شیرع  تحیت عنیوزن    رز 
 )هتییوز  شییرع  در مییورد  وایییه ز  

( رز بشر  COVID-11س کر نا  یر )
 ذیل صادر نموده زست 

طور  که گفته ش: حفاظیت نفی  ز    
جمله مااص: شرع بوده   باال  زنسیان  
هییرض میی  باشیی: پیی  در صییورت  
موجودیت خطر   یا زحتماف تحایق آن  
به ظن غال ، زتخاذ زسیباب   در نریر   
گرهتن زمور  که زین نفی  رز ز  خطیر   

د، بر زنسان در عالم زسباب ب: ر نگه دزر
 زج  بوده   ترک آن موج  گناه می   
گردد،  یرز واع:ه معر ف هاءی  زسیت   

 (5))ما ال ةوم الجا   إال ب  فقج  ا  (.که  
آنچیه  زجی  بی: ن ز  تمیام      "یعن  

 ."نگردد، پ  ز  نیا  زج  زست
در زین  مینه ها دی:گاه  زو  بینانیه    

کییه در مسییلک   مسییلک  زشخاصیی
  مخلیص   بیا   مربوطه متخصص بیوده  

می:زر زعتبیار می      دیانت باشن:، کامالً
 باش:   زیشان در زین  مینه زهل زلیوکر 

 )زهل علم( زن:.
ه  یر س کر نا  مان  که آن رز ألدر مس

طبیبان متخصیص، مخلیص   متعءی:    
خطیر   مءلک ولم:زد نموده زن:   عمالً 
هم رنین ثابیت شی:ه کیه مشیءود       
ءل مسموع م  باش:، بنا ً هر گونیه سی  

زنگار  در برزبر آن   ع:م توجه ال م به 
توصیه هیا  طبیبیان متخصیص زیین     

مرزدف به ورزردزدن    زو  کیردن  بخش 
نف  در معرض هالکت می  باشی:، کیه    
ورآن کریم ز  آن به صرزحت من  نمیوده  

 رنانچه زهلل متعیاف می  هرمایی:     ،زست

ھ ھھ ہۀۀہہ  ہچ
 ٢35ال عرة:  چھے  ے

ان خیود بیه   خود رز به دسیت  ": ترجمه
هالکت نیفگنیی:،   نیکی  کنیی: کیه     
خ:ز ن: متعاف نیکوکارزن رز د ست م  

هکییوز وییرآن کییریم در ماییام   ."دزرد
ڃ  چ  چدیگییر  میی  هرماییی:   

  ١3الفساء: چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ   چچ

  (.)الجهاة  َير مَ العنج  حکما هرموده زن: 
  "عالج زست  وایه بءتر ز  "یعن   

مای: بر آن جرزثیم باع  زیجیاد تمیام   
زمرزض م  گردد،    وایه بءتر ز  عیالج  

 ]بعضی  توجیءیات  رز کیه    زست. بنا ً
Wikhow  ] ز  جءت ت:زبیر زحتییاط  

تلوث جرزثیم نشر نموده زسیت حتی    
 ییهه زمیور   ه زلما: ر رعایت گردد، بی 

 ذیل  
بیر ن بیه   زستحمام بع: ز عودت ز  -1

 مناف.

عیی:م زسییتعماف لییوز م شخصیی    -2
د ستان   حت  زگر ز  د ستان بسییار  
نادیک تان هیم بیوده باشی:، توجیه     

 سییله   یندزشته باشی: که زین بءتیر 
 اش:.ع:م زنتشار جرزثیم م  ب

همیشه با خود ولم خیا  دزشیته    -3
باشی:،  یرز ولم  دیگرزن باع  زنتایاف  

سءولت می   آسان    زمرزض بسیار به 
 گردد.

اییم  عحت  زلمای: ر ز  دسیتماف ت   -4
 ش:ه زستفاده کنی:.

 ر، خود دزر  زسیتفاده  حت  زلما: -5
تشییناب هییا  کمییود دزر( ز  حمامات)

مانن:  لم    مسح   دسیت  دن بیه   
  پوش کاغو دزن  تشناب،  ییرز  کمود 

زکثرز زین جا ها ملوث به جیرزثیم می    
 باش:.

وبییل ز  زسییتفاده ز کرزریی  هییا   -6
مارکیت هیا   دست  که ز  آنءا در سوپر

، بایسیت بیاموزد ضی:    کار م  گیرنی: 
 عفون  کنن:ه پاک   نریف گردد.

شستن دست ها در طوف ر  ، هیر   -7
 میسر گردد.که و:ر 

ر پاک بیا خیود   همیشه یک تخته  -8
دزشته باشی: تا در هنگیام ضیر رت ز    

(4)آن زستفاده نمایی:.
 

ریاست محتیرم مجمی  علمی      هکوز
حج   ز واف حکم    زرت جلیله زرشاد،

برزبیر    ویایو  در  زبیرت: شرع  زتخاذ
(  COVID-11بیمار  ها) یر س کر نا
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:، بی: ن  نیی   خود کشی  نک   " ترجمه:
خ:ز ن: متعاف نسبت بیه شیما    ،تردی:

 ."مءربان زست
:زبیر   زسباب با  صف آن که به زتخاذ ت

به صیورت عمیوم  در ویرآن کیریم       
تأکی: صیورت گرهتیه    زحادی  نبو 

و  زست که در تحیت آن تی:زبیر  ویای   
برزبر زمرزض نیا شامل م  باش:، طب  در

با آنءم در رزبطیه بیه  واییه نمیودن ز      
هعلی    سار  زحادیی  ویول      زمرزض
، ر زیییات ز  گرزمیی  زسییالم پیلمبر

نیا  /ءا  دینزصحاب کرزم   زووزف ها
موجود زست که همه بیانگر لا م آن به 

 منرور زهمیت حفظ نف  م  باش:.
رنانچه در حی:ی  صیحیح مسیلم ز     

نال ش:ه زسیت   پیلمبر گرزم  زسالم
 "که زیشان شخص مصیاب بیه میرض   

رز که در میان  ه: بنی  ثاییف    "جوزم
بود   همه به منرور بیعت کردن بیا آن  

 آمیی:ه بودنیی:، بییه حضییور  جنییاب
نپویرهت   به    پیلام هرسیتادن: کیه   

  بیعت تو پویرهته ش: پ  تو برگرد 

َِ ِإلََينِ  ) َِ َمَجنِ  َم فََ َ َسن َكاَن ِفى َ َفِد ثَِعيف   َِ 
ِإنَّنننننا هَنننننَد بَاةَنَعفَننننناَ  » -صنننننلع اه رليننننن   سنننننلم –الفَّ ِنننننى  
  (٦)(.فَاَ ِ عَ 

صرزحت ه ب در ح:ی  دیگر  آنجناب
ٌَ َرلَنى ِمِصن   اَل ةِنج ِ ) م  هرمای:   (٠)( ِي ِمَمنِر

شخص  مریض بر شخص سالم  " یعن  
 ."دزخل نشود

نایل     درح:ی  دیگر  ز  رسیوف زهلل 
ش:ه زست   مان  که شما در رزبطه بیه  

منطاه  موجودیت طاعون در سر  مین  
ز  زطالع حاصل نمودی: به آنجا نر ی:   

 زگر آنجا هستی: خارج نشوی:.

َِ َرَجف  َأنَّ َ ِسجَِ اللَّن ِ َرَ ِد الرَّحَ رَ } َِ َب َم
َصنلَّى 

ٌ  فَننننَج  اللَّننننِ  َرَلَيننننِ  َ َسننننلَّمَ  َِ ِإَذا َسننننِمَعِوَم بِننننِ  بِننننَ َ  هَننننا
ٌ  َ أَنَنننِوَم ِبَقننا فَننَج  تَنَعننَدِمجا َرَلَيننِ  َ ِإَذا َ هَننَع بِننَ َ 

   (8){َتَخِرِ جا ِفَرا ًا ِمَفِ  

ب: ن شک زین همان ریا  زسیت کیه   
ز آن به نام ورنطین یاد م  زمر   مردم 

کنن: که در زسالم عایا ح: د رءیارده  

آن منطاییه بییود، نیییا شییامل بودنیی:، 
 زل  ج:یی:   بن عا  عمر حضرت 

آن منطاه به مردم دستور تخلیه شءر 
 رز م  ده:   برز  مردم م  گوی: 

وزعیی: هاءیی  برگرهتییه شیی:ه ز   و در
نصو  به مشاه:ه م  رس: که در آن 

همچنان به تحمل  به ره    ز زله ضرر  
عام   نییا   ضرر خا  جءت ده  ضرر

موزرد دیگر  مرتبط به همین موضوع 
 تأکی: ش:ه زست.

آنچه باعی    " یعن   (٢١)الضنر  ةنلاِ(  }
رسی:ن ضرر به خود   یا دیگرزن گردد 

 ."دز زله کرده م  شو
 (٢٣)ةوحمِ الضر  الخاص لدفع الضر  العام( }

 ده  ضیرر ضررخا  به منرور"یعن  
 ."وابل تحمل م  باش:هرزگیرعام  

 (٢٣)منننننا ةعنننننرب منننننَ الشنننننعء ة َننننن  ح مننننن { }

آنچه وری  به رییا  باشی:،    "یعن  
 ."حکم آن رز دزرد

زووزف هوق به  ضاحت ثابت  نصو    ز 
م م  گردد که زتخاذ ت:زبیر  وایو  ال 

برزبر هر آنچه که نف    یا    ممکن در
سالمت زنسان رز به مخاطره م  زن:ز د 
که زین گونه زمرزض نیا رنیین زسیت،   

 شرع  بوده   زلازم  م  باش:. یک زمر
 یر س با توجه به زینکه زین بیمیار ) 

کر نییا( بییه زسییاس گازرشییات پیییءم 
متخصصین عرصیه طبابیت ز  جملیه    

ن   سیر بیمار  ها  سار  بوده   میاز
گسترش آن بسیار بیاال   سیری  می     

ص: ساف وبل ز  زمر   بیه آن دسیتور   
دزده ش:ه   در  مان ها  خا  زش نیا 

  در ر زیییت  عملیی  گردییی:ه زسییت. 
 کلنم المجن  م   } دیگر  نال ش:ه زست 

  (3)بيفک   بيف  هد   م  أ   محيَ{

 "با شخص  که به مرض جوزم " یعن  
مبیتال زسیت طیور     "وع مرض سار ن

صحبت کنی: که درمیان شیما   ز  بیه   
 ."زن:ز ه یک   یا د  نیاه هاصله باش:

همین مورد ر زییت دیگیر       نیا در 
 نال ش:ه زست که رنین صرزحت دزرد 

رننَ أبننع هرةننرة أن الف ننع صننلع اه رلينن   سننلم  }
 ( ٢٧)هاِ:" اتعجا المج  م کما ةوعع األ سد"( 

  مان خلیفه د م مسیلمین  ت  که در و
 در "وباء عمووا   "سی:نا عمر هار ق)

کن:   خلیفیه د م   شام شیوع پی:ز م 
جریان سفر به وصی:  ر د   مسلمین در

به زین سر مین بودن: که برزیشان خبر 
حیاف   در "وبواء  "شیام  دزده ش: که در

بع: ز   شیوع زست سی:نا عمرهار ق
مشوره تصمیم م  گیرن: که سفر خود 

سیو  م:ینیه منیوره    ه للو کنن:   برز 
 برگردن: که همین طور نیا کردن:،   در

 عبییی:ه زییین هنگییام حضییرت زبییو
 أفننرا ا مننَ هنند  اه( )برزیشییان میی  گوییی:

رزلء  هرزر م  کنی:؟ یتا:آیا ز " یعن  
 جوزبش هرمودن: در هار ق عمرسی:نا

)لننج ريننرل هالقننا ةننا أبننا ر ينندة نعننم  نلننر مننَ هنند  
 (٢٢)اه(اه إلع هد  

 ز  کاش رنین حره  رز غییر  " یعن   
می    عبیی:ه کسی  دیگیر    ز  تو    زبو

گفت، بل  ز  تای:یر زهلل بیه تای:یر زهلل    
 ."هرزر م  کنیم

طوواعون  " مییان  کییه دزئییره گسییترش

زهازیش م  یاب:   وربان  هیا    "عموا 
هرز زن ز  باشن:ه گان آن منطاه)شیام(  

مییان وربانییان آن    م  گییرد کیه در  
نیا مشءور    سیار  ز  زصحاب کرزمب

ترین آنءیا ماننی: حضیرت معیاذ بین      
با تمام زعضا  هامیل   حضرت  جبل
که  زل  برحاف  عبی:ه زبن زلجرز  زبو

باش: که م  توزن: بیه سیرعت   
همه گیر شود، زیجاب م  نمای: 
تا همه سفارشات   توصیه ها  
طب  مسوولین   متولیان زمیور  
کییه بییه زسییاس تشییخیص    

مربیو ،    متخصصین بخش ها
میین حییی   وایییه   تیی:زبیر  
زحتیاط  ال م زین مرض دزنسته 

ش:ه   ش:ه زست، درنرر گرهته 
 عمل  گردد.

مانن: شستن مکرر دست ها بیا  



 

 

 

  

 

   

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صابون، زستفاده ز  میوزد ضی: عفیون     
 کنن:ه   زستفاده ز  ماسک بخصو  در
 زماکن   محالت عموم ، خیود دزر  ز  
مصاهحه   معاناه، خود دزر  نمیودن ز   
شرکت در تجمعیات، د ر  نمیودن ز    
زهرزد مصاب به  کام   زمرزض شبیه آن 

ثار ز لیه زین مرض گفته   آ ئمعال که ز 
ش:ه زست،   نیا رعایت تمام زمور  که 
به آن در زین  مینه ز  طریق زهل خبره 

 توصیه م  شود.
عایت ج:  موزرد ذکر شی:ه بیه   ر یرز 

منرور حفظ نف    سالمت  آن نه تنءا 
 یک توصییه پاشیک  زسیت بلکیه در    
رنین حالت  ز  لحاظ شرع  نیا زخیو  

ن ناجیائا  رنین تی:زبیرال م   تیرک آ  
 پن:زشته م  شود.

  نیامسوولین زمور مکلفیت دزرنی: تیا   
بخاطر جلوگیر  ز  شیوع بیشیتر زیین   
 یر س   حفظ سالمت  مردم زوی:زمات  
پیشگیرزنه ز  رز پیوسیته ر   دسیت   

هرنوع هعالیت زجتماع  که  دزشته   ز 
باع  شیوع   تکثیر زیین میرض می     
گردد، جلوگیر  نموده رزه ها  بی:یل  

نیا برز  مردم جستجو نماین: تیا   آن رز
(15)نرم زجتماع مختل نگردد.

 

همچنییان زهلل تبییارک تعییال  بخییاطر  
جلوگیر     وایه ز  زمیرزض گونیاگون   
بعض  ز  خوردن  ها   نوشی:ن  هیا رز  

گوشیت   "گردزنی:ه زست  مانن:  حرزم 
مییردزر،   خییون،   گوشییت خییوک،    
حیوزنات  که به غیر نام خ:ز ذبح شون:، 

همچنییین( وسییمت کییردن  زسییت،  )
گوشت حیوزن به  سیلۀ روب ها  تیر 
مخصو  بخت آ مای ، تمام زین زعماف، 

 "گناه زست هسق  
 م  هرمای: خ:ز ن:و: س  الیازف  رنانچه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

پ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

٣المائدة:  چڦڦ
  

بر زساس یاهتیه هیا  علمی  خ:ز نی:     
 حیرزم رییا  رز  و: س   الیازف هییچ  

، جا به خاطر  یان  که ز  خوردن هنکرد
 آن متوجه زنسان زست.
ٱ  ٻ  چ  نخسییت میی  هرماییی:  

مردزر بر شما حرزم  "یعن    .اآلةن چٻ
  همچنان خیون   گوشیت    ش:ه زست
حیوزنییات  کییه طبییق سیین ت   خییوک، 
 یت به نام بت ها،   زصوالً بیه غییر  جاهل

حیوزنات  که خفه ،   نام خ:ز، ذبح شون:
ن:، خوزه بیه خیود    ز ش:ه باشن: حرزم

خیوزه بیه    خود،   یا به   سییلۀ دزم،   
  سیلۀ زنسان زیین کیار زنجیام گیردد)    

 مان جاهلیت معموف بیوده   رنانکه در
 میان د  روپ یا در گاه  حیوزن رز در

سییخت میی  میییان د  شییاخۀ درخییت 
هشردن: تا بمیرد   ز  گوشتش زستفاده 
کنن:(   حیوزنیات  کیه بیا شیکنجه       
ضرب، جان بسپارن:   ییا بیه بیمیار     

  حیوزنات  که برزثر ساو   ، ز دنیا بر ن:
  حیوزنات  کیه  ، کردن ز  بلن:  بمیرن:
  حیوزنات  کیه   به ضرب شاخ مرده باشن:

 "به  سیلۀ حملۀ درّن:گان کشته شون:
زست یک هلسفه تحریم زین پنچ ممکن 

نوع ز  گوشت ها  حیوزنات بیه خیاطر   
آن باش: که خون به و:ر کیاه  ز  آنءیا   
بیر ن نم  ر د،  یرز تا  مان  که رگءا  
زصل  گردن بری:ه نشود، خون به وی:ر  
کاه  بیر ن نخوزه: ریخت.   م  دزنیم 
که خون مرکا زنوزع میکر ب ها زست   

رییا خیون    با مردن حیوزن وبل ز هیر 

 .عفونت پی:ز م  کن:
به تعبیر دیگر، زین رنین گوشت هیا   

نوع  مسمومیت دزرن:   جا  گوشیت  
ها  سالم محسیوب نخوزهنی: شی:،    
مخصوصاً زگر حیوزن بر زثر شکنجه ییا  
بیمار    یا تعای  حییوزن درّنی:ه ز    
بمییرد مسیمومیت بیشیتر  خوزهی:     
دزشت. به عال ه، جنبه معنو  ذبح، که 

ام خی:ز   ر  بیه وبلیه بیودن     با ذکر ن
هیچ یک ز  زینءیا   حاصل م  شود، در

نیست.ر شن زست که تحریم زین نوع 
معنو  دزرد نه  گوشت جنبۀ زخالو   

 زو  یک   جنبۀ مادّ    جسمان ،   در
میی   چڀ   ڀ  پ  پ  پچ ز  زوسییام

باش:، که به خیاطر ر زج آن در مییان   
 عرب جاهل  به آن تصریح ش:ه زست.

مردزر در زصیطال  هاءیا،    :ردارحیوان م
به جانور  گفته م  شود که ب: ن ذبح 

 شرع  مرده باش:.
به حیوزن  که گوشتش حالف زسیت    
بیی: ن ذبییح   سییربری:ن جییان دزده، 

گفته م  شود   حییوزن   میته( مردزر)
رزم زسیت، ماننی:   یوردنش حی یکه خ

درن:ه گان   خوک، ذبیح   سیربری:ن   
ن   آکم مییرگش رز دزرد)یآن هییم حیی

 زدزمه دزرد...حالف نم  کن:( رز
 منابع:  

 .١ص ٣تلسير نمجن    .٢
 مسفد أحمد. .١
 ١3٢ص ١3مسفد أحمد   .٣
 ساةت .٣
 ٢٣١ص٢اللوا ی اللعقي  ال  ری   .5
 .١٣٣ص ١  ا  مسلم   .٦
   ا  مسلم. .٠
 .٣٢١ص ٢٠  ا  ال خا ی   .8
  رمننننننننننندة العننننننننننننا ی ٢٧/5٣)کفنننننننننننل العمننننننننننناِ .3

١٢/١٣٠) 
 (١٢/١٣٠)رمدة العا ی  .٢٧
 (٢5٧صلح :  ١مسفد أبع ةعلع  لد: ) .٢٢
 (١3/١88مسفد احمد ط  ) .٢١
 (١3/١3٢مسفد احمد  ) .٢٣
 .٣8٣ص ١المجسجر  اللعقي  ال جةوي    .٢٣
 ٣٢5ص ٦اللع  االسجمع   أيلو     .٢5

 

یوزنات خفه ش:ه،   به  جر   ح
کشته ش:ه،   آنءا کیه بیر زثیر    

آنءیا   ساو  ز  بلن:  بمیرن:،  
که به ضرب شاخ حیوزن دیگر  
مرده باشن:،   باویمانی:ه صیی:   

بیه  ) مگرآنکیه  –حیوزن درنی:ه 
موو  به آن حییوزن برسیی:،     

  حیوزنات  که  -ببری: آن رز سر
آنءا( ذبح م  یادربرزبرر   بتءا)
شما حرزم ش:ه  ه( برهم) شون:،
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در تفسیرآیۀ  زستاد سی: وط  شءی:،
  یبا   تصویر » شریفۀ هوق م  نویس: 

مثال   نمایانگر نمونه   شگره  زست  
یوسته نمونه مثال  که پ ،ز  زنسانءاست

در طیوف ر  گیارزن      م  گردد تکرزر
زنسانءا  وت  که صحت  دی:ه م  شود.

 شرزیط     و:رت هرز زن دزرن:، کامل  
 مان  به میرزم زیشیان    ظر ف مکان   

هیا  رز بیه زمیوزج سییالب      خود زست،
می   رزه خطیا    ن:گ  می  سیپارن:    

 طلییان    گنیاه می   ر نی:      ،پوین:
زسرزف  به گازف   سرکش  م  کنن:  

مگر کسان  که  -زنسانءا م  پردز ن:...
عنایت هرمای:  خ:ز ن: به زیشان لطف  

   کرم خود بپایی:  زیشان رز با هضل    
 ویوت    در بحبوحه    –محفوظ نمای:

به یاد  و:رت خویش بی:زر نم  شون:  
 نم  آ رن: که در مسیر  ن:گ  ضعف  

 .هسیت  درمان:گ  نیا ناتوزن    عجا  
 خی:ز رز ز  ییاد   ،رهیاه     ز وات خوش

 زحساس ب  نییا        زیشان م  برد،
ش  زیشیان ز   سرک ثر تمن:  مایه  

همیین     ...هرمان خ:ز نی: می  شیود   
بالئی  می     زنسانءا  وت  کیه گانی:    

 یان  گریبانگیرشان  بیمار      بینن:
 هاع می  زهتنی:     به جاع   م  گردد،
دست دعا  پریشان م  شون:. ب  تاب  

دعیا     برمی:زرنی:  أیشگاه خ:ز ن:به پ
بخی:ز   طویل  سرمی:هن:، ها  عریض  

 زر  ز  رز  با تضرع     زمی: ها م  بن:ن:
 ز  سییختیءا   ،بییه کمییک میی  طلبنیی:

آسایش    گرهتار  ها به تنگ م  آین:،
گشییایش   د رس رز خوزهییان میی      

 (722  3  ج5)« گردن:.
 مشیترک    بطور ،رنین زحساس هطر 

طبیعت تمام  زنسانءا  اد  یکسان در نء
شیعور می     بوده که دزرز  ویو  درک   

 عل  رغیم  جیود   دیگر به تعبیر باشن:؛
مرزتی    گرزیشیات مختلیف     تمایالت  

جوزم     ز  محیطءا ،هءم متفا ت درک  
جوزم   ممالک  زبت:زئ  گرهته تا ساده  
ساده زن:یشان گرهتیه تیا    ز    ،پیشرهته

صیاح   محفیل نشیینان    ر شنفکرزن  
همییه در زییین  همییه   ،هنییون علییوم  

سیءیم می     زحساس هطیر  شیریک    
 باشن:.

زهلل  )رر    شخص  ز  زمام جعفرصادق

در مورد خ:ز ن: عیا  جیل سی زف     علیه(
کنون آیا تیا  زمام ز  شخص پرسی:  نمود؛

 جوزب دزد  ی  رهته ز ؟ت دریابه مساهر
آیا تا به حاف برزییت   د باره پرسی:  .بل 

 ه که گرهتیار طوهیان شیو ؟   پیش آم:
 .بل  جوزب دزد 
آییا شی:ت طوهیان بیه      پرسی:  زمام با 

 ملوزنیان   سیائر   جای  رسی:ه کیه ز  
وط  زمی: کنی ؟    سایل نجات غریق،

 بل . جوزب دزد 
آیا در زین هنگیام رنیین    زمام گفت 

ذهنیت خطیور    زن:یشه ز  به ولی    
زگر  نموده که نیر   وو   جود دزرد  

 وزن: تیرز نجیات دهی:؟   بخوزه: م  ت
 .بل  شخص گفت 

بیه      زهلل علییه( )رباالخره زمام جعفر
زین نیر   وو  همان خ:ز نی:   گفت 

 (111   12)زست.  تعال (عا جل )زهلل 
به ترتیب  که گوشت تمام هطرت هیا  

شی:زی: هالکیت    در موزو  گرهتار   
 زیمیان شیان رز بیر    بی:زرگشته   بار،

 أهلل()ز  جییود وییویترین نیر هییا 
 زذعان می:زرن:.

ملحی: تیرین    هاسی: تیرین    آیا زگر 
تنگنا ها   در خفاان   ،زنسان
جیا پنیاه    گرهتار آی:،  یرزنگر
:گار زسیتم:زد ز  آهریی   بردن  

هسییت  رییه عکیی  زلعمییل  
 خود نشان می:هی:؟ دیگر  ز 

هنگییام غییرق  مگر)هرعییون(
بیه   نگفیت   ر د نیل(ش:ن)در

بنی    هیار ن    خ:ز  موس   
 ؟!زیمان آ ردمزسرزئیلیان 

گرهتییار شیی:ن بیی   ، زویی  در
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خطییرزت در منکییرزن خیی:ز دینییان  
 تنگناها  مرگبار  که باهیچ  سیله   

ز  آن برزیشیان   ماد  زمکیان رهیای   
 ز  جملییه   ،میسیر نگردییی:ه زسییت 

 زوی  بینانیه   ز    بارگتر  تجیارب  
شاا ت رز ز   غفلت   زست که پرده  

 هطرت ها  سالم، صاف    الف ز لییه   
هطرتءا  کیه در    ده زست؛ شان کنار

صییاحبان شییان در  هییر  رهییتن زثییر
تبیه   لجوجانیه    ،تمایالت متکبرزنیه 

بیگیانگ    در معیرض هسیاد     ،کارزنه
مورد غفلت  زوی    باحق ورزر گرهته  

رنین تجربه   صیادوانه   ش:ه بودن:.
غفلت  ز  زست که در حایات پرده  

بیر   هرزموش  رز ز  هطرتءیا  شیان    
گونییه   کییه خوزسییته یییا دزشییته ب

 رز   در  : کهخوزسته زعالن می:زرننا
 ،توزنا وادر   ،دزنا ذزت  یکتا   مادیات،

  مامی:زر  هیر رییا ،   صاح  زختیار
  جود دزرد، أبه زهلل ، مین آسمانءا  

 ،ب  دینی  شیان   لوز بع: ز  گمرزه   
 ،رز هییرز خوزنیی:ه أزینییک خ:ز نیی:

م:د خیویش رز ز       یار     ،رهای
ب:نباف زین  زوعه زست که  طلبن:.م  

نیا زیشان رز نجات دزده تا  أخ:ز ن:
زین زستجابت دعا رز بعنوزن دلیل بیر  

وی:رتش عرضیه    علم    جود ذزت  
زما پ  ز  آنکه به سیالمت  پیا    نمای:.

در  میین  وی:م   به ساحل گوزشیته   

 درحالیست که تلییر دهنی:ه ز ضیاع     
 ،ز  یاد م  برن: زحوزف رز هرزموش نموده  

خ:ز ن:متعاف حاف زین دسته ز  کیاهرزن  
زین رنیین   معان: رز خود کامه   تبه کار،

 به تصویر م  کش: 
    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئچ

ٱ  ىئ    ىئ   ی  ی     ىئېئ  ېئ  ېئ

ڀ    ڀٻ  ٻ    ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ڀ

ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ    ٺڀ   ٺ   ٺ  ٺ

ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  

ڃ  ڃ  چ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ ڃ  ڃ

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڌڍ  ڍ  ڌ

 61 - 66زإلسرز    چڑ
که کشیت  رز   پر ردگارتان کس  زست"

 در دریا برز  شما به حرکت در م  آ رد،
ز  نسیبت   تا ز  نعمت ز  بءره من: شوی:؛

هنگیام  کیه در      به شما مءربان زست.
ام تمی  جیا ز ،  ،دریا نارزحت  بشما برس:
ز  نررتیان گیم    ،کسان  رز که م  خوزنی:

گیام  کیه شیما رز بیه     زمیا هن  ؛م  شود
 ؛  ر   م  گردزنیی:  ،خشک  نجات ده:

 آیا ز  زیین،  زنسان بسیار نا سپاس زست!
 زیمن هستی: که در خشک )با یک  لاله(

طوهیان  ز   ییا   ،شما رز در  مین هر  ببرد
می:هونتان   ) سنگریاه بر شیما بفرسیت:  

بیرز  خیود    یا ر ( حاهظ) سپ   کن:(
یا زین که زیمن هسیتی: کیه بیار     نیابی:،

 دیگر شما رز بخاطر کفرتان غیرق کنی:،  
برزبرمیا   خونخیوزه  در  سپ  دزدخوزه  

 "پی:ز نکنی:؟
 ،که به هنگام ظءور مشکالت ،زین حالت

در رزحتیی  ز  رز  بیییاد خیی:ز بیفتنیی:   
حالت بسییار  ز  میردم    ،هرزموش کنن:

طبیعییت  زهییرزد،درییین گونییه  ،سییتز
ع:م توجه بیه  زوعییات    هرزموشکار   
 توجییه بخیی:ز   بنییابرین  نیی:گ  زسییت.
زسیتثنائ   ییک حالیت     زوعیات  ن:گ ،

نییا  بیه    که ،برز  آنءا محسوب م  شود

که آن   مادزمعوزمل هوق زلعاده دزرد، 
حالت هوق زلعاده موجیود زسیت بییاد    

 زمیا بیه محیض زینکیه      خ:ز هستن:،
عت زنحرزه  خیود  به طبی برطرف ش:،

بیه دسیت    خی:ز رز    با  م  گردنی:، 
 زیمیان    زهرزد با هرزموش  م  سپارن:.

در   آنءا هستن: کیه  ،مسلمان رزستین
در  بیمیار ،  در سالمت   بال، رزحت   
برتخیت   در  ن:زن   ،وحط  هرز زن   
به ییاد   ،در همه حاف ،باالخره  و:رت 

 م  هرمای:  أخ:ز ن: م  باشن:. ز 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  چ

ٿ  ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٺڀ     ڀ  ڀ   ڀ

ٹ  ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 ڃڃ ڃ ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦڦ

ڇ     ڃچچچچڇ

  ڈڈڍڌڌڎڎ   ڇ  ڇ  ڍ

 ک کک ژژڑڑک

گڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گگ

ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں

ھ    ھہ  ہ       ہ  ہڻ  ۀ  ۀ

 چھ  ھ  ے  ے  ۓ ۓ

 
 23 - 21 یون  

 بالئی  کیه   شیر   یکه پ  ز  هنگام"
بیه میردم    آگیاه (  )برز  بیی:زر    
نعمت  بیه   خیر   ماه   رسی:ه زست،

زیشیان رز بیه    زنسانءا م  رشیانیم )  
شییاد  هییم میی   ثییر ت   ویی:رت  
بناگاه در بار  آیه ها  ما بیه   آ مائیم(

به تکیوی    راره سا   م  نشینن:) 
درست با توجیءات نا م  پردز ن:  آنءا

   ،آیه ها بیر می  آینی:    زنکاردر ماام 
دیوزنه م   ساحر     پیلمبر ما رز شاعر

سختیءا رز ناش   مشکالت     خوزنن:،
وءییر  تصییادف   علییل   ز  زسییباب  

خوش  ها  نعمتءا     ،طبیعت می:زنن:
   شایستگ  خیود  رزحمل بر  رنگ   

خ:ز ن:  بگو  شفات ر  گارم  نماین:!(
ز   راره سیا  )حیله گیر  شیما(   در

 نءادن: بیشتر شان به  رطه  
 ز لییه    زلحیاد  کفیر      زنکار

نجییات  :ه  شیی شییان درییار
زسییباب  نتیجییه   خییویش رز
آنرز زمر تصیاده    ماد  تلا   
کیه در زثیر دگیر     م  زنگارنی: 
 مسییر    زحوزف، گون  ز ضاع  

مجرز ها  طوهان، یا دگرگون  
 زوتصییاد    ز ضییاع سیاسیی ،

زیین   زجتماع  رخ دزده زسیت، 
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هطرت( م  نامیم. به زین زسیاس زسیالم   
 صرزحت دزرد که دیین مای:س زسیالم،   

زنسیان کیه    ین هطر  زست در  جودآی
ن زساس آهریی:ه  برآ مردم رز أخ:ز ن:
شۀ آن به آهری:گارهسیت   که ری ،زست

بی: ن     هریی:گار   زحی:  آ ،م  زنجام:
خویشیتن تنءیا   هیرد با  لوز زگر ،شریک
بخییوب  در خوزهیی:  ،بیان:یشیی:   شییود

یاهییت کییه    مخلییوو  زسییت بییرز   
خ:ز ن:  کیه ز  رز   توزنا، خ:ز ن:حکیم  

نعمتءا  هرز زن  برزیش زر زن   آهری:ه  
خالصیۀ سیخن    ایایت   نموده زست. ح

مستایم همرزه بیا   زینکه  تفکر در ن   
رز در  أزن:یشۀ  جود خ:ز ن: ،زست:الف

 خرد مان م  ر یانن:.
 فهرست مراجع:

 ورآنکریم. -1

دزر  تفسیییر نمونییه، ناصییرمکارم، شیییرز  ، -2

 .1387تءرزن زلکت  زالسالمیه،

مسلم زب  زلحسین بین زلحجیاج     نیشابور ، -3

دزر زحیا زلکت  زلربیه  سلم،صحیح زلم زلاشیر ،

 واهره.

ک  زلی:ین عبی: زلعرییم    ذحاهظ  زل:مشا ، -4

زلمکتیی   مختصرصییحیح مسییلم،  زلمنییور ،

 .1425زالسالم 

ترجمیه   هی  ظیالف زلایرآن،    سیی:،  وط ، -5

 .1387نشر زحسان تءرزن مصطف  خرم دف،

زبیی  عبیی: زهلل محمیی:بن زحمیی:   ورطبیی ، -6

زر زلکتی   د زلجام  الحکیام زلایرآن،   زالنصار ،

 .1428زلعلمیه بیر ت

زمام زبو جعفرزحم: بین محمی:بن    زلطحا  ، -7

 هساد م  کننی:   مین شر ع به ظلم  
 ن رز هرزموش م  نماینی:( پیما ) عء:  
ستم  که مرتک  می    ظلم   ز  مردم!
 ییان آن متوجیه خیود     باف   شوی:،  

 رنی: ر    ز  متیاع     .شما م  شیود 
پی  ز    لوت دنیا بءره من: م  شیوی:، 

 گشت شیما بسیو  خ:زسیت     آن با 
زنجیام میی:زده    آنگاه ما شما رز ز  آنچه
ساز  زعمالتان رز  ) زی: آگاه م  سا یم

 ."یم(می:ه
عمیق که  ب  تر دی: زین هطرت زصیل  
جیا در   ریشه در زنسانیت زنسانءا دزرد،

 ،نءییاد کسییانیکه ملکییه   زنحییرزف  
بیار  زخالوی  رز    ب  بن:   شءوترزن   
خاموش  ،خویش پر رزنی:ه زن:در  جود 

 .گیا ز  بیین نمی  ر د   هر نم  شیود   
حق ر شن زست که هرک  دزنسیته بیا  
کبرزنییۀ مخالفیت میی   ر د ر حیییۀ مت 

کشی  زرضیا   سر خویش رز با حماوت  
زمیییاف  بییا زهسییار شییءوزت   نماییی:  

بیی  شییرمانه زش رز رهییا  گسییتاخانه  
 گوزشته   هیچگونیه سیر نش در ن    

 ،س نکنی: جوزن در خود زحسا عوزب  
پاکش نمی   زنترار  جا نا بود  هطرت 

 .ر د
هطرت بشر    تمام نما  ینه گاه  آی

زت ییا  در زثرد د ناش  ز  آتیش شیءو  
یا پرده  غرزیا سرکش نفسان ، برخ  ز 

 گمانءیا  میاد  گرزیانیه،    ها  شک  
برخ  ز  حایایق   تاریک گشته   تیره  
ت  ز  صفحه   صاهش بیه  در هس ظاهر

 زینجاسیت کیه زوامیه      ؛زختفا میر ن:
عمل  ضر رت پی:ز می    دالیل عال   

دالیلیی  کییه دزنشییمن:زن ز  رزه  .کنیی:
بی  شیان    سایل علمی  تجر  زسباب  

تا به کمک آنءیا   ،ب:زنءا دست یاهته زن:
آیینه   هطرت ها کنیار   پرد  تاریک ز 

ین عیوزرض  زرده بیر   به همی  . ده شود
)بیمار  هیا  حی     آیینه   هطرت رز

م   سرعت بیشتر  برخوردزر زست) 
توزن: شما رز در زسیرع  ویت نیا بیود     

عیوزب رز بیه    تا یانه   سریعاً نمای:  
زعماف  در برزبر هورزً تن تان آشنا کن:  

زمیا تیا آن     شت تان سازیتان دهی:. 
مءلیت تیان     مان که خیود می:زنی:،  

 (.به حاف خود تان میگیوزرد  می:ه:  
ضبت    بیگمان هرستادگان)مأمور ثبت

پنی:زر شیما یعنی      گفتیار    کردزر  
رییاره  حیلییه گریءییا  ما هرشییتگان(

در  )  سا یءا  شما رز می  نویسین:(  
آنءا رز به کف دست تیان   ویامت کیفر
 (میگوزریم

در ییا   ز ست که شما رز در خشیک    
حرکیت در   زمکان سیر     رزه م  برد)
می    رز برز  شما میسیر  آبءا واره ها  
نگام  که در کشیتیءا  ره بسا ه کن:(.

موزهیق   کشتیءا با بیاد  ورزر میگیرن:  
 سر نشینان رز)آرزم آرزم بسو  ماص:(

سر نشیینان بیه آن    حرکت می:هن:  
شاد مان م  گردن:، ناگءان باد سخت  

ز  هرسیو میوج      ی:ن می  گییرد    
می  پن:زرنی:    بسو  شان می  ر د   

زحاطه ش:ه  هرسو( که)توسط مرگ ز 
 ین  ویت( ز در ،نیسترزه گریا   زن:) 

   رز به هریاد می  خوزننی:   أخ:ز ن:
دیین   هرمانبردزر    عبادت   طاعت  

)ررز کیه همیه   می:زنن: رز تنءا ز آن ز 
 همه ریا رز بس  ضیعیف تیر     ک   
آ ن م  بینن: کیه کیار  ز     ز  ناتوزنتر

ز  زییین  رطییه  دسییت آنییان برآییی:  
به زین هنگام عء:  رستگار شان نمای:.

کیه)زگر میا رز ز  زیین حیاف     م  کنن: 
سپاسییگازرزن  ز   مییره   برهییان ،

رییا    دیگر به کس    خوزهیم بود) 
 هرگیا زیین     جا تو ر   نم  آ ریم  

نمی    آن رز به هرییاد نمی  خیوزنیم     
ا هنگیام  خی:ز آنیان رز    زم پرستیم(.

حق در ناگءیان بیه نیا    ،نجات می:هی: 

 سالمه بن سلمۀ بن عب: زلملک زال د ،

 .زلطحا  شر  زلعای:

زلمنءج زلارآن  ه   توهیق، زلوزع ، -8

 ترجمیه مسیعوده جیام ،    ،بنا زلعای:

 .1314زنتشارزت کرزمان کابل

 صیییفو محمییی:عل ، صیییابون ، -1

 .1426ر زلالم بیر تدز زلتفاسیر،

 ،عب: زلرحمن حسن  می:زن ، -12

ترجمیه محمی:   زدله زیمیا  برزهین  

 .1382نشر زحسان تءرزنسلیمان 
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د ل تعیال  دیی  دی او ل تعیال  حکیی  اسم  

دی  په هد کار او حک  کي هیت حکمیت شیته. لیه 

دغم حکمتمنم له جملح یم د نملن  ا تیاو  ه  

  او زغیی  تییه چییز نییملن  ا تیییاو  د   لکییه بو یین

د مظلم  انسیا  لپیاره کیه  یه هی  انتقیا   لد .

اخیسیییت  او خپییی  حیییق غم،یییت  مشیییدو  عمییی  

دی  خییم لییه دې سییده بیییا هیی  قییدآ  کییدم  خلییک 

  تییییییه ساییییییملز د    کییییییه بو یییییینه د دې نبو یییییی

تد نیییګ چیییز معیییا ز کیییمونکي تیییه دینییی  او دنییییاو  

 یییییی  لییییید   د انسیییییاني نیییییملن  ییییییمه ا تییییییا هییییی  ده  

 قدآ  کدم  واهي: 

ھ  ھ     ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھچ 

ۆ   ۆ      ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓے  ے

 ٣٧ – ٣3الشج ى:  چۈ  ۈ

د ل تعییییییال  غییییییمره بنییییییدها   هغییییییه س 

نتقییا  کسییا  د  چییز کلییه ظلیی  وربانیید  و ییی  ا

سالبته په انتقا  کت ظل  نه کم   د بید  اخلز

کییییییه تیییییی  هیییییید  ییییییم  انتقییییییا  واخلییییییز او هییییییی  ده. 

بو یینه ونکییړ   مشییکم  نییه حیی  کدیی    بلکییي 

نییییییمر مشییییییکم  زنیییییی و . نییییییم بو یییییینه د انسییییییاني 

نیییملن  ا تییییا ده   کیییه نیییم پمهیییانم وملیییز: ومنیییه پیییه 

ومنییه ومن ییی  کدییی    بلکیییي ومنییه پیییه اوبیییم ومن ییی  

کدیییی  . عقیییی  او تجدبییییه هیییی  د دې خبییییا  پولیییی  

 کم  او قدآ  کدم  واهي:

 3٧الفحِ:  چچ  چ  ڇ   ڇ چ چ  

بییت شییکه ل پییا  پییه عیید  او احسییا   

 امد کم . 

د حییییق غم،ییییتلم او حییییق ورکملییییم پییییه هکلییییه درې 

او ییم هیت  د  جم ن    دوه هیت مشیدو  هصمرت

نامشیییییدو  دی. نامشیییییدو  د چیییییا حیییییق پیییییمره نیییییه 

ورکم  د  چز نم  هت ظل  دی. دوم  د دې په 

حیییق  مقابییی  کیییي عییید  دی چیییز هییید چیییا تیییه خپییی 

پیییمره ورکیییم   یییی   عییید  مشیییدو  او غیییمره کیییار 

دی  خم درنی  تد دې   نیمر هی  غیمره او  ټیمر 

عمیییی  احسییییا  دی چییییز  ییییم  خپیییی  تیییید یییییم  ییییه 

حییق تدیید  ییی . دلتییه ل تعییال  تیید عیید  وروسییته 

پییه احسییا  هیی  امیید کییړی دی. نییم دا مطلیی  دی 

چز ظل  خم به نه کیم  چیز د بی  حیق تیه تدیدی 

انصیاف کیم   بلکیي  وکړ . هدومدو به عید  او 

تد عد  پمرته احسا  ته ه  ا تیا لید . دا چیز 

او  میییمی او زمیییمی نملنیییه پیییه کیییم  پیییړاو کیییي ییییم؟ 

ممی تد ه خلک په ظل  وما  . له بده مدغه دلت

اوسیییییییه لیییییییه عییییییید  او انصیییییییاف هدیییییییه پیییییییه   یییییییدو 

احسیییا  بیییه زمیییمی پییییه منم کیییت بیییت بد یییز ییییم.  یییای

 خیییم د ل لیییه رحمتییه بیییه نیییهنملنییه کیییت نییادر و . 

 ناهیلز کد و.

 قییدآ  تید خپی  حیق تددنید چیا تییه  ه ییا ییم نبو ی

بللییح ده  کیییه  او د  نیییاهمنم کفییاره صییدقه کییدم 

  :فدمییییییییییای  أ ل هغیییییییییه میییییییییالز حیییییییییق و   لکیییییییییه

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

 چٹٿ  ٹ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ

 
 3١الفساء: 

کییییه چیییا میییام  پییییه خطیییا وواژه  پیییید ده  

ا مین ییه بییه آزادو   زمییه ده چییز مییام  مدهییي ییی

کیییییییمرن  تیییییییه بیییییییه دییییییییت  انسیییییییا  او د وژ  شیییییییم  

ورکیییییم  پدتیییییه لیییییه هغیییییه حالتیییییه چیییییز کیییییمرن  هیییییت 

 «.   نوهت بو  »صدقه کړ  

  یا ه  د قصا  حق و   لکه:

ۉ    ۅ  ۅ  ۉ  ۋٴۇ   ۋچ 

 ٣5المائدة:  چېې  ې

نپمنییییه هیییی  قصییییا  لیییید . نییییم کییییه چییییا   

ییییییییییییییییییییییییییییصیییییییییدقه کیییییییییړه  هغیییییییییه هیییییییییت د  ناه
 
ف

َ
 ارهمنم ک

 سفدیه  ده. 

ه نبو ییییی دلتیییییه د نپمنیییییم تییییید قصیییییا  تددنییییید  او

او داسیییییی  سیییییتا ثیییییما   کیییییم  صیییییدقه بلییییی  شیییییمې 

 .ورته وم  شمی چز د  ناهمنم کفاره جم ن   

 ه پییییه هغییییه  ییییای کییییي هیییی  غییییمره د  چییییزنبو یییی

 ییییییا نیییییک اخیسیییییت  هلتیییییه پیییییه یقینییییی   و   انتقیییییا 

ۉ  ۅ  چ  اهیییي:و مشیییدو  و   قیییدآ  کیییدم  

ى  ائ   ائ   ىۉ  ې  ې  ې  ې

 -لییییه دې سییییدهباتثییی  سییییزا ورکییییم   خم 

 ه  وکییړه او اصییم نکییه چییا عفمسبو یی

سروغه جم ه  هت را من  ته کیړه  نیم د 

هغیییییییه ثیییییییما  او اجییییییید بیییییییه ل ورکیییییییم   

چیییییز ل پیییییا  ظاتیییییا  نیییییه  شیییییک نشیییییته

 خم،م .

ۆ   ۆ  ۈ   چ وروسییییییییییییییییییییییییییییییتن  جملییییییییییییییییییییییییییییییه

،   چح عفم او اصم  تیه  چۈ

تدغیییییی  د ظاتیییییانم سیییییده د مدسیییییی  پیییییه 

خییییییاطد نییییییه دی  بلکییییییي دا نییییییملنن ه ا تیییییییا 
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 ٢١٦الفحِ:  چەئ  ەئ

کییه مییم سییزا ورکملییه  نییم باتثیی  سییزا  

 ورکییییییییم  او کییییییییه صییییییییبا وکییییییییړ   نییییییییم دا د صییییییییبا

 کمونکم لپاره   د غمره دی.

دلته قدآ  کدم  عفمه تد قصیا  او تید خپی  

بییی   یییای  حیییق اخیسیییتلم   یییده غیییمره بللیییح ده.

ۋ  ۋ  ۅ  چ اهییییییییییي:و هیییییییییی  قییییییییییدآ  کییییییییییدم  

ې  ې  ې ى  ى  ائ   ۅ  ۉ  ۉ 

  ۆئائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ   ی  

 ٣٣ – ٣٢الشج ى:  چی  ی   ی  جئ

 م  چز تد خپ  مظلممییت وروسیته  

انتقیییا  اخلیییز  پدهغیییمی کممیییه مممیییی  نشیییته. 

مممییی  یییماز  پیید هغییم خلکییم ده چییز پیید خلکییم 

و ظلیییی  کییییم  او پییییه  مکییییه کییییي ناحقییییه تدییییدی ا

صغاو  کم   هغیمی تیه دردوونکی  عیذا  دی 

یا چیز نبو  او  م  چز صبا او
ا
ه وکړ   یقین

 دا هت د کلکم همی  کارونم هده د .  

؟ قیییییییدآ  کیییییییدم  ه چیییییییا تیییییییه کدیییییییدای  یییییییی نبو ییییییی

بو ه د عامم انسانانم لپاره غیمره کیړې ده  

 په دې هکله واهي:

 ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ چ  

  ٹٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

 ٢٣٣: بِ رمران چٹ  ڤ  ڤ

 
ه خلیک د  پدهدزهارا  جنتییا   هغیس 

دوا و حیالتمنم    چز په شیتمن  او تنومسیی س

س د خپ  و  سده س   ما  لوم   خپلیه کي

ه نغمسیییییه زغمیییییي او خلکیییییم تیییییه عفیییییم او بو ییییی

پییییا  داسییییی  ندکییییي کییییمونکي خلییییک ل کیییم  او 

 خم،م .

تییییییییییییییییییه بو ییییییییییییییییییه  خلکییییییییییییییییییم  ٿ ٹ  ٹ

کیییییمونکي ییییییاد شیییییم  د . خلیییییک عیییییا  د   پیییییه 

کي مجدما  ه  داخلد    مثالمنه هت په دې 

 راتلمنکم عناومنم کي   د د . 

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  چ  ناپمهیییانم تیییه عفیییمه 

٢33األرراف:  چڃ  چ  چ
 

عفمه اختییار کیړه  پیه ،یم امید کیمه او  

 له ناپمهانم من ا وه.

85الحجر:  چڭ  ڭ  ڭچ 
 

ه ورتییه کییړې ده او لییه ل هدییه هییت هیی  نبو یی

ه ورتییه غم،یییا ده او داسییی   ا  هییت هیی  نبو یی

پیییییا  تییییید نملیییییم سیییییتا رحییییی   لکیییییړی دی چیییییز ر و 

زه بنییییییده تیییییید خپیییییی  حییییییق  کییییییمونک  دی. نییییییم چییییییز

ه کیییییییم   دی بییییییییه میییییییم هدومییییییییدو نتددنییییییی   بو یییییییی

 بوښی . 

پیییه  ‡د یمسییف او نییمرو پومانیییم پدغمباانییم

او د هغه امت  ملسو هيلع هللا ىلصپا  آخد  پدغمبا لهکله 

  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ  :  وملیییییییییییز د تیییییییییییه هییییییییییی

 3٧األنعام:  چۆئۇئ  ۆئ

دغیه  كید شیم  پدغمبیاا  هغیه کسیا   

وی پییه هییدایت کییړ  د   نییم تییه دد لد  چییز 

  ر،مونه پکیت اقتدا کمه.

هییییی  دغکیییییی  زرمییییی   ملسو هيلع هللا ىلصوروسیییییی  پدغمبیییییا محمییییید

هیت دا ده چییز  غیمره کییړی دی  ییمه بدلوییهدرمی  

 کلیه هییت مکییه فییتت کیړه  هغییه خلییک چییز د ده د

لییم لپییاره هییت خپیی  نییم   ییما  پییه کییار اچییمل  ژ و 

وو  د ده میییین تییییه پییییه داسییییی  حییییا  کییییي ودرنیییید  

چیییییز دی د لییییی  زره ل یییییکد سیییییده فیییییاتت ورغلییییی  

او هغیییییییمی هد یییییییه لیییییییه  سیییییییه ورکیییییییړ  د . دی 

پیییییییمهد   چیییییییز  یییییییه چلنییییییید هیییییییت ورسیییییییده کیییییییړی؟ 

 سناتپمها  په خپلم کتابمنم کي نقلم :

ثننم هنناِ: ةننا معشننر هننرة   مننا تننر ن أننن  فارننِ  
  أخ كرةم  ابَ أخ كرةم  هناِ: بُم؟ هالجا: َيراً 

 فإن  أهِج لُم كما هاِ ةجسف إلَجت : 
ِم اَليَنَجَم ا ُِ  ذه جا ف نوم الطلعاء.ال تَنََّرِةَ  َرَلَي

(٣٣٣الرحيق المخوجم ص ) 
 

وومیییی : اې قدیشییییم! تاسییییم  ملسو هيلع هللا ىلصپدغمبییییا  

 ییییه فکیییید کییییم  چییییز زه بییییه  ییییه درسییییده وکییییړ ؟ 

اې پدغمباه! لیه دوی هدیه پیه ،یه  و  مین  

 «.ت شکایته عفمه ورته وکړهب» وا وه

دعیم  کیاوه  پیه  ؛کممم کسیانم تیه چیز پدغمبیا 

هغمی کي ناپمهیا  او غنیا مسیلما  هی  و . د دغیم 

  حیییی  چیییز پیییه و انییید  هییی  دی پیییه عفیییم  امییید شیییمی 

د فدعیییییم  پیییییه  تیییییه ‡ل پیییییا  ممسیییییی  او هیییییارو 

 دیییید  انسییییا  پییییه و انیییید  هیییی  د ندمییییم خبییییاو حکیییی  

  ۀ        ہ     ہ ڻ  ڻ     ۀ  چ  ایییي:و کییړی ورتییه 

 ٣٣ -٣٣ط :  چے ہ      ھ  ھ   ھ  ھ   ے   

فدعم  ته ور یئ   کیه هغیه د حیده تدیدی   

کړی دی. نم هغه ته ندمیه خبیاه وکیړ   د دې لپیاره 

 چز نصیحت قبم  کړ  یا ووندن  .

بیییی   یییییای داهیییی  ییییییاده شیییییمې ده چییییز  یییییم  د نییییی دو 

  :خپلمانم قات  ته ه  عفمه کم ی  ی 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڳ  ڱ چ 

ھ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ۀڻ  ڻ

٢٠8ال عرة:  چھ    ھ ے  ے  ۓ  ۓ
 

هیت د ورور  دیما  یه   تیه کیه کیم  چاسقاتی  

  له دود سده س  پکییت سقات   دعفمه وشمه  نم

تیییییه د  دییییییت پیییییه « عفیییییمه کییییمونکي »ور ییییی  او هغیییییه

،یییییه طدمقیییییه ادا کیییییړ . دا ستاسیییییم د   یییییت   دیییییما 

بو یین    ست دی. نیم کییه چیا لییه دېنتیا او رحمییآسیا

 وروسته تددی وکړ  هغه ته دردوونک  عذا  دی.  

 کملییییهه نهغییییم خلکییییم تییییه هیییی  بو یییی ‡مپدغمباانیییی

 ؛  یمسفملحچز د دوی د وژلم هلز  لز هت ک
د مصیید پاچییاهز تییه تیید رسییددو وروسییته دخپلییم هغییم 

ورو م سده من کد   چز  ينم هت د وژلم غم،یتنه 

ه ته د اچملم پدنکړه عملیز کمله او  ينم هت بیا  ا

و ییییمره  ده هییییت پییییه و انیییید  کییییم   ۹کییییړه. سیمسییییف: 

ۀ ۀ  ہہ  ہ   چ درمیییییی  خپیییییی  کییییییړ؟

ے  ے  ۓ    ہ    ھ  ھ  ھ

ۆ  ۆ    ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭۓ   ڭ

3١ -3٧ةجسف:  چۈ
 

د یمسییف ورو یم ورتییه وومی : قسیی  دی چییز  

 
ا
 ل تیییییییه پییییییید میییییییمن  غیییییییمره کیییییییړی هیییییییت او میییییییمن  یقینیییییییا

ورته ووم : پدتاسم ن  هی   و  خطاکارا  وو. ده 

مممیییی  نشیییته. ل میییم وبو یییه او دی تییید نملیییم سیییتا 

 رح  کمونک  ه  دی. 

ه  لییییییه خپلییییییز خییییییما ؛دلتییییییه  ییییییمرو چییییییز یمسییییییف

هغمی ورته ووم : ممن  فکد کمو چز 

تییه ،یییه راسیییده کیییمې   کیییه تیییه زمیییمن  

شییییییدمف ورور او د شییییییدمف ورور زوی 

مییی : زه تاسیییم تیییه هغیییه وو ییییت. ده ورتیییه 

خپلییییم ورو متییییه  ف یییم واییییی  چییییز یمسیییی

مممیی  نشیته. تیخ   وملز: پد تاسیم هیی

 تاسم خپلما  خلک یاست.

َِ َرَ نننِد اللَّنننِ : َكننن َنِّ  َأَنلِنننِر ِإلَنننى الفَّ ِننن ِّ  هَنننا
ََ األَنَِ َياِء  َضَربَِ    ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى ُِ  نَِ يًّا ِم َةَح

 ََ َم َرننن هَنَجِمنننِ  فَنننَ َيَمَجِ   َ ِهنننَج َةَمَسنننِ  الننندَّ
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 : اللَِّقنننمَّ اَرِلنننَر ِلَعنننَجِم  فَنننِإننَِّقَم الَ »َ َ ِقنننِ  َ ةَنِعنننجِِ
 (.٣٣٠٠)صحي  ال خا ي  حدةث نم ر: «.ةَنَعَلِمجنَ 

اهییي: داسییی  و  عبیید ل بیی  مسییعمد 

تیه چییز  ییمر  د ملسو هيلع هللا ىلص میي پییه ییاد د  لکییه پدغمبییا

پومانیییم پدغمباانییم یییم پدغمبییا حکایییت هییت کییاوه 

چیییز قیییم  هیییت دی وهلییی  او پیییه ومنیییم کیییړی وو او 

لیییه مویییه ومنییی  پیییاکملح او وهیییت ومییی : ده  لیییه خپ

ه وکییړه   کییه دوی نه بو یاې ل زمیا قییم  تیی

 نه پمهد  .

 :عفم د عامم ندکانم په صفاتم کي

ک      گ  گ          ک  ک  کچ  

  ٣٠الشج ى:  چگ   گ  ڳ  ڳ

د ل ندیییک بنیییدها  هغیییه خلیییک د   

چیییییز د لممیییییم  نیییییاهمنم او بیییییت حییییییا کیییییارونم   ه 

ه نپییه غمسییه  ییی  دوی بو یی کییم  او چییز کلییه

 کم . 

دلتیییییییییه د ندکیییییییییانم بنیییییییییدهانم پیییییییییه صیییییییییفاتم کیییییییییي د 

الفییییییییاي کارنیییییییدلز. یعنیییییییی   چڳچ مغفییییییید 

ه کیییییییییییم  چیییییییییییز د غلطییییییییییی  ندوی داسیییییییییییی  بو ییییییییییی

مدتکیییی  لییییه رسییییماهي هدییییه سییییاتي او پییییدده پیییید 

  اچم .

ه او تیید خپی  حییق تددنید  انسییا  پییه نبو ی -۱

 يلز د :و تقما روز   قدآ  کدم  

ىئ  ىئ     ىئېئ  ېئ ۈئ  ېئ چ 

 چی    جئ  حئ  مئ  ىئ  یی  ی

 
 ١٣٠ال عرة: 

دا چیح عفیم وکیړ   تقیما تیه   ید نی دې  

 ره ده او پییه خپلییم کییت یییم د بیی  سییده احسییا  

حیی  وکییړ   رحیی  بییه دربانیید  و یییئ. ر 

  .کړ ه درته و نبو ل به ه وکړ   نبو 

ََ اَل ةَنَرَحِم الَ ةِنَرَحمِ  »   «.َم
(. ٦٧٢٣صحي  ال خنا ي:  )

   م  چز رح  نه کم   رح  نه پد کد  .

« َِ َِ اَ َحِمننننننجا َأَهنننننن  الرَّاِحِمننننننجَن ةَنننننننَرَحِمِقِم الننننننرََّحَم
ََ ِف  السََّماءِ  َم َم ُِ ٌِ ةَنَرَحَم (.٣3٣٢)ابجيا ي: «اأَلََ 

  
 

پد رح  کمونکم لمی مهدبا  ل رحی   

کیییییم . د  مکیییییي پییییید اوسیییییددونکم رحییییی  وکیییییړ   

هغییییه  ییییم  بیییییه رحیییی  دربانیییید  وکیییییړ  چییییز پییییید 

  دی.« لم  » آسما  

 ل تعیال  پدغمبیا ۳

ٺ    ٺڀ  ٺ پ  ڀ  ڀ   ڀ چ   تییییییه واهییییییي

ٹ     ٹٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 چڃ  ڃ  ڃ  چ  ڃڄ   ڄ  ڄ  ڄ

 
٢53بِ رمران: 

 

د رحمییت پییه وجییه تییه خپلییم  لنییم د  

ملوییییدو تیییییه نیییید  شیییییمی هیییییت. کییییه تیییییه تدممتنییییید  

سییییییییییدت ز ه وای خاموییییییییییا بییییییییییه د  ملویییییییییید  د 

شییاوخما هدییه تیییت او متفیید  شییم  وای. نییم 

فییییمه کییییمه  بو یییه ورتییییه غییییما ه  او دوی تیییه ع

پییییه چییییارو کییییت سییییم مشییییمره ورسییییده کییییمه. چییییز 

وسییپاره   ل کلیه د  عیز  وکیړ بییا نیم  یا  پید 

پیییییییییییا  تمکیییییییییییی  کییییییییییییمونکي  لبیییییییییییت شییییییییییییکه چییییییییییییز 

 خم،م .

۴

قیدآ  د بیدو  

کیییییار ییییییاد پیییییه و انییییید  زغییییی  د درونیییییم انسیییییانانم 

سیا  پیه و انید  غبا یم  نکړی  د هد سپک ا

،یییییییییییییمد  هیییییییییییییت د شییییییییییییییطا  حدکیییییییییییییا  بللیییییییییییییز او 

بییییالعک  عفییییم او د بییییدو پییییه و انیییید  هییییت ،ییییه 

  اهییییییییي:و کییییییییم  یییییییییم  ټییییییییمر عمیییییییی  معد ییییییییز کییییییییړی  

گ  ڳ  ڳ    گک  ک  ک  گ  گچ

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

 چڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ   ڻ

 
 38 – 3٦المؤمفجن: 

ه دفیع کیمه چیز تید بید  پیه هغیه طدمقی 

نملیییم غیییمره و   زه پیییه هغیییه  یییه ،یییه پیییمه یییی  

بیییییانم . اې « سییییتا پییییه و انیییید »چییییز دوی هییییت 

پدغمبییییییاه! ووایییییییه چییییییز زمییییییا ربییییییه زه پییییییه تییییییا پنییییییاه 

بو یییه کیییم   د نپمنیییم تییید قصیییا  تددنییید  اودلتیییه 

صیدقه بلیی  شیمې. دغییه  و  تعبنییا ،ی   چییز دا یییم 

خپ  داسی  ستا خنایه عم  دی لکه  م  چز له 

جدبییییییییه د ل پییییییییه  ره کییییییییي مییییییییا  ورکییییییییم  او د یییییییییاد 

 یییییدر   ناهمنیییییه پټیییییم  او د بو ییییین  سیییییب  هییییییت 

 راتلییمنکي آیتمنییه هیی  دا مطلیی  تأییییدو : .جییم ن   

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 

گ  گ    گک  ک   ک  گ

 چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 
 ٢٣الوغابَ: 

   
ا
ستاسییم  ينی  مددمنیی   اې مامنیانم! یقینیا

تاسییییییییییم تییییییییییه د،ییییییییییمنا  د . نییییییییییم  ییییییییییا  او او دونییییییییییه 

ورهده سیات  او کیه عفیمه وکیړ   مین تیدې وا و  

 
ا
 او پییید  نیییاهمنم هیییت پیییدده واچیییم   نیییم ل هییی  یقینیییا

 مهدبا  بو مونک  دی. 

دلته قدآ  کدم  له یمې خما مامنانم ته د دوی د 

 ينییم او دونییم او مددمنییم پییه و انیید  د بیییدار  او 

ت بیییییا دا هیییی  وه ییییتیا در  ورکییییړی. لییییه بلییییز خییییما هیییی

ورته ولیز چیز پید هیده غلطیي سیزا میه ورکیم   بلکیي 

ه ورته کم  هیت غیمره کیړ  د  او دا هیت هی  نبو 

ه د ل خم،یییه او د ده غیییمره نوملیییز د  چیییز بو ییی

   صفت دی. نم تاسم ته به ه  دی بو ه وکړ .

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

  ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ

گ     کژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڈ  ڈ

 ١١الفج :  چگ  گ

ستاسیییم د فضییییلت او شیییتمن  خاونیییدا   

د  خپلمانیییییییییییم  مسییییییییییییکینانم او د ل پییییییییییییه  ره کییییییییییییي 

مهییاجدمنم تییه لییه ورکییړ  او مدسییی  هدییه قسیی  نییه 

کییییییییییم   دوی د  هغییییییییییمی تییییییییییه بو ییییییییییه وکییییییییییړ  او د 

هغییمی لییه  نییاه هدییه د  میین وا و . آیییا تاسییم دا 

و ل وکییړ  انییه خم،ییم  چییز ل تاسییم تییه بو ییه 

 مهدبا  بو منک  دی؟

دلتیییییه ل تعیییییال  خلیییییک بو ییییین  تیییییه سایییییملز د  او 

معیییا ز هیییت خپییی  خیییمی صیییفت ییییاد کییییړی دی او دا 

اشییییاره هییییت کییییړې ده چییییز معییییا ز کمونکییییم تییییه بییییه دی 

عفیییییییمه کیییییییم    کیییییییه دی مهدبیییییییا  بو یییییییمنک  دی. 

    ملز د :و  ملسو هيلع هللا ىلص پدغمبا

ُِم »  «.ا َحمجا َترَحِمجا  ارِلر ا ةَغِلر اللَِّ  ل
(. ٣8٧ال خا ي  االيب الملري: ) 

  

پیییییییییا   لمیییییییییه هدیییییییییدو   بیییییییییت شیییییییییکه 

 ستاسم کړني ومن .

 ناهمنییییییییییییییه ختمییییییییییییییم :   هنبو یییییییییییییی -۲

ه کییم   ن ییم  چییز بیی  چییا تییه بو یی

ه کییییییم   نتعییییییال  بو یییییی لهغییییییه تییییییه 

ٴۇ   چ اهییییییییییییییییییي:و قییییییییییییییییییدآ  کییییییییییییییییییدم  

ۉ  ۉ   ۅ  ۅ   ۋۋ

 ٣5المائدة:  چېې  ې

نپمنییه هیی  قصییا  لیید . نییم  

کییییییه چییییییا  صییییییدقه کییییییړه  هغییییییه هییییییت د 

اره سفدیه  ده.
 
ف

َ
   ناهمنم ک
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د مجلی  او سیم مشیمرې خلییک و    عمید

َیینییه  کیه پییمه عمیید  و  کییه  مانییا  و . نییم ع 

خپیییییییییییی  وراره تییییییییییییه وومیییییییییییی : وراره! تییییییییییییه د امنییییییییییییا 

اتییامنن  پییه و انییید  میین او ارز،یییت لییدې  نیییم 

زمییییا لپییییاره اجییییازه او وخییییت تییییدې واخلییییه. هغییییه 

ورتیییه وومییی : اجیییازه او وخیییت بیییه درتیییه واخلییی . 

ییید د خپییی  تیییده و  ب ابییی  عبیییا  اهیییي: بییییا ح 

لپاره وخت او اجازه وغم،تله  نم عمد ه  د 

ممقا  اجازه ورکړه. خم کله چیز هیت حضیمر 

تیه ورغلی   ومی : اې د خطیا  زومیه! قسی  پیه 

ل چز ته نه سی   یی  راکیمې  نیه میم تید مین  

پییه غمسییه  پییه عیید  پدنکییړه کییمې. نییم عمیید

وهیز. نیم شم آ  تد دې چز قصید وکیړ چیز وهیت 

ییییید ورتیییییه وومییییی : اې امنیییییا اتیییییامنن   وراره هیییییت ح 

ملییییییز: و تیییییه  ملسو هيلع هللا ىلصصیییییی ! ل تعییییییال  خپییییی  پدغمبییییییا

عفیییییمه اختییییییار کیییییړه  پیییییه ،یییییم امییییید کیییییمه او لیییییه 

انم ناپمهییییییییناپمهییییییییانم میییییییین ا وه. او دا هیییییییی  لییییییییه 

اهیي: قسی  پیه و  هده دی. عبد ل ب  عبیا 

چیز کلییه هیت دغییه آییت عمیید تیه تییمو  کییړ   ل

درنییییییییدی او دی د ل د  ییییییییای پد ییییییییای ورتییییییییه و 

 وو. کتا    د پابنده

پییه دې واقعییه کییي د راغلییم خبییاو لییه جملییح دا 

 د :

پییییییییه مشییییییییاورمت کییییییییي  د قدآنپمهنییییییییه د عمیییییییید

 شد  وه. 

د قدآ  عل  کشیدا  هی  لیم  مقیا  تیه رسیم  

 او د عمد په شا  خلک هت ه  خباه من . 

 ه کییییییم  د قیییییییدآ  غم،ییییییتنه او عمیییییییدنبو یییییی

تیییییه هیییییت پیییییه   ییییید قیییییدآ  تیییییه تسیییییلی  او غم،یییییتنم 

غیییما   د شییییطانانم لییییه پیییاروونکم وسمسییییم او 

ې هدیییییییه چییییییز دوی میییییییا تییییییه حاضییییییید  یییییییی  لییییییه د

 «.بدو ته وداور ما»

ک  ک       کژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ 

       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  

ۓ    ڭ    ڭ    ۓھ    ھ        ے  ے

٣٦ - ٣٣فصلت:  چڭ
 

ده بدابیید . ،ییه او بییده  ره نییه د  سیی 

د مقابیی  لییمر  بیید   نییم تییه پییه هغییه طدمقییه س

دفیییع کیییمه چیییز هغیییه تییید نملیییم ،یییه و   بییییا بییییه 

 م  چز ستا او د هغه تید مین  ییم  و  هغه 

د،یییییییییییمن  شیییییییییییته  داسیییییییییییی  و  لکیییییییییییه ییییییییییییم تیییییییییییمد 

سغمشییییدمکه  دوسییییت او دا خییییمی او خصییییلت 

لییه هغییم خلکییم پدتییه چییز صییبا کییم  بیی   ییم  

نییییه  ییییی  خپیییی  کییییم ی او دا خییییمی او خصییییلت 

يیییماز  د لیییمهي بد یییز د خاونییید پدتیییه بییی   یییم  

نه  ی  تد سه کم ی او کیه د شییطا  کیممي 

پنییاه وغییما ه    لح  نییم پییه خدابیی  تییه وساییمل

پییییمره پیییمه اورنییییدونک   لیقینییی  خبییییاه ده چیییز 

 دی.

دغییییه آیتمنییییه ،یییی   چییییز کلییییه مقابیییی  لییییمر  تییییه 

عفیییییمه او د بیییییدو پیییییه و انییییید  هیییییت ،یییییه اخیییییم  

هغیییییممده لممیییییه بدمیییییا را مییییین  تیییییه کیییییم  چیییییز لیییییه 

 ملسو هيلع هللا ىلص د،ییییم  هدییییه دوسییییت جییییم و . د پدغمبییییا

پیییه خپییی  ژونییید کیییت خیییم دغکیییی  مثالمنیییه بی یییح 

. لییه هغییه وروسییته هیی  پییه تییارمن کییت د   یید د 

بو ییییییییین  او ،یییییییییم اخمقیییییییییم د اغنییییییییی و مثالمنیییییییییه 

شیییییته  لکییییییه د مالن ییییییا او انییییییدونن یا هیمادونییییییه 

چییز هغیییه وخیییت سیی  صیییاد  سیییمدا د ورتلییی   

ییییییییماز  د هغیییییییمی لیییییییه صیییییییادقانه معیییییییاممتم او  

اخمقییم متییأثده شییم  او اسییم  هییت لییه جوییړې 

پدتیییییه قبیییییم  کیییییړ او نییییی  هییییی  د هغیییییم هیمادونیییییم 

ک له اسممه یم ،یه د زغی  او پیه اخمقیم خل

کیییي د نمیییمنت تعبنیییا لییید   زمیییمی د افغانیییانم پیییه 

    شا  جوړه ين  تعبنا نه ورهده لد .

 ملسو هيلع هللا ىلص 

  : َِ َِ َمالِننن    هَنننا ََ َأنَنننِف بَننن َرننن

َجَرانِن   نَ  َ َرَلَينِ  بِننَريَ  ملسو هيلع هللا ىلص ِكَفِت َأَمِش  َمنَع َ ِسنجِِ اللَّن ِ »
َ نَ ًة   فََ َي ََكِ  َأَرَرابِن   َفَج َنَ  ِبرَِيائِنِ   َ «َرِليِظ الَحاِشَي ِ 

َِ َأنَننننَف: فَنَفلَننننَرِت ِإلَننننى َصننننَلَحِ  َرنننناِتِق »َشننننِدةَدًة  هَننننا
ِة  ملسو هيلع هللا ىلصالفَّ ِنننن ِّ  ََ ِشنننندَّ َ هَننننَد َأثنَّننننَرَت ِبَقننننا َحاِشننننَيِ  الننننرَِّياِء ِمنننن
نن« َ َ َ تِنن ِ  : ةَننا ِمَحمَّ َِ ِِ اللَّننِ    ثِننمَّ هَننا ََ َمننا ِد ِمننَر لِنن  ِمنن

فَاَلوَنَلنننَت ِإلََينننِ  َفَضنننِحَ  ثِنننمَّ َأَمنننَر لَنننِ  »الَّنننِ ي ِرَفنننَدَ   
(.٦٧88صحي  ال خا ي:  ) «.ِبَعطَاء  

 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهیي: زه د پدغمبیاو رواییت کیم   ان  

سده روا  و  په داسی  حیا  کیي چیز نجدانیي  بلیم 

عیید  حاشیییم و  چییادر هییت پیید  ییا  وو. یییم کییمچ  

پکییییت  را ورسیییددی  دی لیییه خپییی  چیییادر سیییده   ییید 

اهیي: میا و  سدت د  ا  خما ته کی  کیړ. انی 

غیییا   تیییه وکتییی  چیییز د پټیییم حاشییی ا د  ملسو هيلع هللا ىلصد پدغمبیییا

پیییید « کد،ییییه»  یییید سییییدت کشییییملم پییییه وجییییه تغمییییه  

جییییم ه کییییړې وه. بیییییا هغییییه کییییمچز عیییید  وومیییی : اې 

د  ییه بد ییز امیید زمییا  محمییده! د ل لییه هغییه مییا 

ورتییییییه  ملسو هيلع هللا ىلص. پدغمبیییییاا سیییییده دیلپیییییاره وکیییییړه چیییییز سییییییت

وکت   وهت خنید  او د میا  ورکملیم امید هیت هی  د 

 هغه په هکله وکړ.

 : َِ ِقَما  هَا َِ َر َّا   َ ِضَ  اللَِّ  َرفنَ َِ  »اَب فَنِ  بَن هَنِدَم ِريَنينَ
 َِ يننِ  الِحنننرِّ بَننن َِ َِ َأ َِ َرلَنننى ابَننن َِ ِحَ ةَنَلنننَ  فَنفَنننَل َِ بَننن ِحَصنن

َلنننِر الَّننن ََ الفنَّ ََ ةِنننَدنِيِقَم ِرَمنننِر   ََكننناَن هَننننَيف    ََكننناَن ِمننن ِ ة
الِعرَّاِء َأَصَحاَب َمَجاِلِف ِرَمَر َ ِمَشاَ  َتِِ   ِكِقجاًل َكانِجا 

نن   « َأَ  ِشنن َّانًا َِ ََ َأ يننِ : ةَننا ابَنن َِ َِ َأ فَننِ  اِلبَنن َِ ِريَنينَ   فَنَعننا
َِ لَننَ  َ َ ننَ  ِرَفننَد َهننَ ا اأَلِميننِر  فَاَسننَوَ ِذَن لِنن  َرَلَيننِ    َهنن

: َس َ  َِ : هَننننننا َِ َر َّننننننا   َِ ابَنننننن َسننننننَوَ ِذِن لَننننننَ  َرَلَيننننننِ   هَننننننا
َفَ  فََ ِذَن َلِ  ِرَمنرِ » َِ « فَاَسَوَ َذَن الِحر  ِلِعيَنينَ ن ََ نا َي   فَنَلمَّ

ََ الَخطَّنناِب  فَنَجاللَّننِ  َمننا تِنَعِطيفَننا  : ِهننَ  ةَننا ابَنن َِ َرَلَيننِ  هَننا
ِِ  فَنَغِضنَ  ِرَمنرِ  فَنَفا بِالَعنَد ِم بَنينَ ُِ َِ َ اَل َتَح َحوَّنى  الَجَل

  ََ : ةَننا َأِميننَر الِمننَؤِمِفي َِ لَننِ  الِحننر  َهننمَّ َأَن ةِجِهننَع بِننِ   فَنَعننا
َِ لَِفِ يِِّ  َصلَّى اهِ َرَلَيِ  َ َسلََّم:  ِإنَّ اللََّ  تَنَعاَلى هَا

   }ََ َِ الَجناِهِلي ٌَ َرن ِ  الَعَلَج َ َأِمنَر بِنالِعَرِف َ َأَرنِر َِ {
  ََ ََ الَجاِهِلي ََ »َ ِإنَّ َهَ ا ِم َ اللَِّ  َما َ اَ زََها ِرَمِر ِحني

 «.َتَجَها َرَلَيِ    ََكاَن َ هَّافًا ِرَفَد ِكَواِب اللَّ ِ 
 (٣٦٣١صحي  ال خا ي: حدةث نم ر:  ) 

َیینییه و  ب عبیید ل بیی  عبییا   اهییي: ع 

ییییید بییییی  قیییییی   صییییی  راغلییییی   د خپییییی  وراره ح  بییییی  ح 

مدلمیییییییه شیییییییم. وراره هیییییییت لیییییییه هغیییییییم خلکیییییییم وو چیییییییز 

ا  تییییییه نیییییی دې کییییییړی وو. قدآنپمهییییییا  د  یییییی عمیییییید

 ارز،ت قا   وو.
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دین مای:س زسیالم بیه عنیوزن دیین      
پسن:ی:ه در ناد خ:ز ن:   ییک طیر    
کل ، جام    شامل، نه تنءیا زحکیام     

عاای:   عبادزت، زخالق   آدزب  تعالیم،
رز در برم  گیرد؛ بلکیه تمیام شی  ن    
 نیی:گ  رز زحتییوز  میی  کنیی:؛  یییرز  
دستورش ورآن عریم زلشان، کالم  یبا 

دلنشین پر ردگارعالمیان زست، کالم   
آهری:گار  که هییچ رییا  ز  حیطیه    
علم   حکمتش در عالم هست  پوشی:ه 
 نیست.دی:گاه زسالم در مورد صیحت   
سالمت  هرد، جامعه   محییط  یسیت،   
خیل  ها  سی  بوده   تیأمین آنیرز در   
ص:ر برنامه ها  حیات بخش   سعادت 

 آهرین خویش ورزر دزده زست.
 هرمای:  : منان م خ:ز ن

 ٣8األنعام:  چڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
ما در زین کتاب هیچ ریاى رز هر گوزر  

زیم. به عبارت دیگر، همه نیا ها،  نکرده 
بینشءا،  هرهنگ دین    شییوه برتیر   
 ن:گ ، در ورآن کیریم نءفتیه زسیت؛    

عرصه ها  گوناگون  ن:گ  رز هیرز گییرد    
سا مان:ه ، مس لیت پویر ، زمانت دزر ، 
مصوونیت، ع:زلت، رهاه   آرزمش   سیایر  

گیر مناه   ن:گ  رز دربرنامه هرزخوب  ها  
خود جا ده:؛ تا  میام زمیور رز در دسیت    
گیییرد    نیی:گ  زنسییانءا رز آنگونییه کییه 

هرد    زمور  سامان ده:،   میخوزه: سر  
زجتماع    ر ن: حرکت بشر  رز بر زساس 

مینرم سیاخته، زدزره کنیی:؛    أز زمیر زهلل 
رنین دین  رز ساز زر زست که برز  تحاق 
 زه:زف  ن:گ    سعادت زخر  ، زسالی   

سیایل  رز   عمل کرد  رز  ضی  نمایی:     
 هرزهم سا د که با طبیعت زنسانءا سیا گار 

  شیانرز  صال ، سعادت   هال   بوده، خیر
شیوه  تعلیم کتاب   حکمت   تأمین نمای:.

په هش در دزشته ها  ر    میین بیرز    
منفعت مردم   تأمین ع:زلت در جامعیه ز   

 زه:زف زساس  بعثت پیامبرزن زست.
 خ:ز ن: متعاف م  هرمای: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

ڀ    ڀپ    پ  پ  ڀ  ڀ

  ١5الحدةد:  چٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ما پیامبرزن خیود رز بیا دالییل    به تحایق 
 آشکار هرستادیم   به همرزه شیان کتیاب  
)ووزنین(  میازن)معیارها  شناسای  حق 

ع:زلت( رز هیر  هرسیتادیم؛ تیا میردم       
زنصاف بر  به ع:ف   دزدگرزنه رهتار کنن:  

  پ:ی: کردیم آهین رز کیه درآن    ،خیان:
توزن هرز زن   مناه  بسیار  برز  میردم  

 ««٢»  جود دزرد.
همه عات  شیرف زمیت زسیالم      آیا زین
بسن:ه نیست کیه خ:ز نی: من یان        کاه

آنرز، الیق   ساز زر رنیین دیین حییات    
چو مبخیییش   سیییعادت آهیییرین، بیییاه

دستورکامل   برنامه هرزگیر، گردزنیی:ه  
 زست؟

آر ! خ:ز ن: متعاف، زمیت زسیالم  رز   
سییاز زر دینیی  گردزنییی:ه زسییت، کییه 

ها  بشیریت  من:  جوزبگو  تمام نیا 
در ر    مین، در همه زحوزف   ز میان  
م  باش:، ره سعادت  بیش ز ین بیوده  

زتمیام بارگتیرین    أتوزن: کیه زهلل   م
نعمتش رز برز  بن:گانش به زکماف دین 
مورد وبوف   پسن:ش، معطوف ساخته 

 م  هرمای:  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ

  ٣المائدة:  چڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

تان دین شیما رز،  زمر   کامل کردم برزی
در  تمام نمودم برزیتان نعمت خیود رز،  

م بیرز  شیما،   ه بیود پسین:ی:  حالیکه
زسالم رز منحی  دین )با برنامه   وانون 

  ن:گ  جام    کامل(.
 زمّا زنسانءا کوتاه زن:یش   ناسپاس زنی:؛ 

 خ:ز ن: متعاف م  هرمای: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ   . .چ 

  3٢األنعام:  چ..  ٺڀ  ڀ   ڀ  ٺ

رز آنچنان که شایسته    یبنی:ه   أزهلل
 )  وی:ر  ن:درسیت  نشیناخت  ه ز ست ب

نعمتءییا   موزهیی  بیی  شییمار    رز  
  گفتنی:  (یءودیان)آنگاه کهن:زنستن:(؛ 

 «زست خ:ز ریاى بربشرى نا ف نکرده
به لویو ترین   مفی: ترین نعمت  أزهلل

هییایش   برتییرین زمییاکن در محیییط  
د نمیوده  زسیت کیه     یست، سوگن: یا

زنسان رز در  یباترین صورت، بءتیرین  
  خوبترین سیرت آهری:ه  زن:زم زن:ز   
تفضییل   ته تکریم  سآنرز شای  زست، 
پییاکیاه،  ز  ر ق   ر    هییا  دزنسییته

آنچه باع  هار هرهنگ  ماست 
ع:م آشنای    بیگانگ  میا بیا   

  دسییاتیر    کییالم زهلل مجییی:
برنامییه هییا  حیییات بخییش    
سعادت آهیرین آنسیت کیه ز     
 جان  رب زلعالمین نا ف گردی:ه

مفکرزسییالم  شیییخ            زسییت.
گیءیا   ه ورضا   در مورد  ییه 

برز ن:ه زسالم ره  یبا هرمیوده  
زسیالم دیین  رسیالت     » زست 

 شییریعت هرزگیییر   ، جءییان 
عموم  زست، م   یبی: رنیین   

ن تطبیا  کیه  رسالت  رز با رنی
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بءیره منی: نمیوده    خوشماه   حالف 
   ، رنانچه م  هرمای:زست

ک  ک ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

  ٠٧اإلسراء:  چڱ  ڱ  ں  ں

حیوزس    بیا زعطیا   ما آدم   زدگان رز)
پنجگانه،  یبائ  وامت   صورتْ، نعمت 
عال   علیم   زن:یشیه نییر   بییان     

زییم،   دزشیته     نوشتار  غیره( گرزمی  
مرکبءیا     آنان رز درخشکه   دریا)بر

زیم،   ز ریاهیا    گوناگون( حمل کرده
  پاکیاه   خوش ماه، ر  یشیان نمیوده  

نءا رز بر بسیار  ز  آنچه آهری:ه زیم،   آ
 «زیم. زیم، کامالً برتر  دزده

  خ:ز ن: متعاف م  هرمای:
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ   پ     چ 

 ٣ – ٢الوننننننننننننننننننننننننننننننننننننيَ:  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

   سوگن: به زنجیر    یتون   طورسیینا 
رزسیت   ه بی که ما زین شءرزمن   زمان. 

زنسان رزدر)بءترین صورت(   نیکوترین 
 زنی:ز (  حی  وامت، زنی:زم    )ز  فزعت:ز

 آهری:یم.
که در زین  یهه گیءیا  شایان ذکر زست 

عرمیت    همه زنسانءا شریک زن:، زمّیا  
زحترزم زنسان م من بیشتر ز  عرمت   

مییام ززحتییرزم کعبییه شییریفه زسییت.  
ر زیت رز ح:یث   ،شتدر سن /ترمو 

 نموده زست که ر    عب:زهلل بن عمر
عجیو  بوا    » گفیت   ر  به کعبه کیرد   

 انسوان مونمن  ی ، ولیبا احترامو عظمت 
 «عظمت و احترامش ازتو بیشتر است

تیأمین  در ،زحترزم مسیلمان  که مسلما
  سالمت  نف    حفاظت ز ماف صحت 

. بییه عبییارت دیگییر  نییاموس ز سییت  
زحترزم مسلمان درجامعه زسالم  تأمین 
حق   ع:زلت،   بءره من:  ز  زمنیت   

  ر زنیی   آسییایش، سییالمت  جسییم 
عناییت   ، زهتمیام    زرج گوزر ز ست.

زسالم به مسأله حیات  صحت جسیم ،  
بابعثت منجی    ،ر ح    محیط  زنسان

وبل  ورن( 14بشریت محم: رسوف زهلل)
آغا  ش:ه زسیت،  میان  کیه     ز  زمر  

لجن  زر پلی: نا زمنی  هیا     زنسانءا در
 دنی:،      د رزن جاهلیت دست   پا م

در عرصیه هیا     نعمت بارگ زمنیت ز 
 مختلف  ن:گ  محر م بودن:.

زسیالم تأسیی  جامعیه    زساس  ه:ف 
 عیار  ز   محیط سالم،  زیجاد زسالم ، 

آلیودگ  هیا  میاد        هرنوع گمرزه   
زست که در آن کرزمیت زنسیان      معنو ، 
تیأمین گیردد،   هرد    زجتمیاع ،   حاوق

تأسی  جامعیه ز  کیه برمبنیا  حیق       
زد آن درهضیا   ع:زلت زستوزرباش:،   زهیر 

د سیت     صلح   سالم، زمنیت   آسایش، 
، شیگوها    یبیا،  ، درمحیط  سالم، برزدر 

تبعیض   تعص ،   رگوی  ، ب: ر ز  هر نوع
  زمتیا  طلب ،  ن:گ  نماین:، زیین همیان   

دستان مبارک منج  ه که بی  زست معه اج
بنییان گیوزر     مصیطف   محم: بشریت

 ش:ه زست.
 صحت از دیدگاه اسالم:
مشخصیا درییک    نرر دین ما:س زسیالم 

رزجی  بیه صیحت خیلی       دی:گاه عموم 
 سی  زست؛  یرز هر آنچیه کیه بیه ضیرر     

موج  زمرزض جسم    ر حی ،   بانجام:  
زجتمیاع ، گیردد ز آن    در  ن:گ  هرد   

نء  م  کن:؛ صحت در نیاد دزنشیمن:زن   
علوم طبابت عبیارت ز   تن:رسیت  کامیل    

زست،   در  ب:ن ، نفس ، زجتماع    ر ح 
زدبیات عرب  به حالت ض: میرض، زطیالق   

 ش:ه زست.
علوم طب  در زسالم زهمیت خاصی  دزرد؛  
سالمت  هرد، جامعیه   محییط  یسیت رز    
درص:ر برنامه ها  حیات بخش   سیعادت  

 .زده زسیت آهرین دین مبین زسالم ویرزر د 
عنایت   توجه زسالم به مسیائل طبی  در   

ز    ردرمان،  واییه   جلیوگی    عرصه ها
شیوع زمرزض، مانن: زهتمام   عنایت    به 

 سایرعلوم تطبیا  زست. مسائل دین   
زصل عریم  معالجه مرض د  حفظ صحت  

زست بنابرین م  توزن گفت که ط   طبابت
مءمتر   زر زنتر ز  ط   "بء:زشت " وایو 

معالجو  زست  یرز  وایه یگانیه رزه جلیو   
انوزده بین زهرزد خ گیر  ز  شیوع زمرزض در

جامعه زست که بءتر   آسیانتر ز  عیالج     
م  باش:؛ لوز ط   وایو  رکن ز ف   طی   
معالجو  رکن د م طبابت بوده،   با یگ:گر 

  پیون: نا گسستن  دزرن:.
طبابت ز دی:گاه زسالم هم علم زست   هم 

هم عمیل   تجربیه؛    زخالق، هم په هش  
آ مایشات    یرز عال ه برعلم   دزنش خا 

    ز آن به ه:ف ت:ز     نتیجه گیر ، طب
گیرد   مجات مریض ز  درد   رنج  رز دربرن

صحت مجموع ثمره زش همانا تأمین  که در
  محیییط  یسییت  ،  زنسییانءاسییالمت   

زمییرزض آهییات    ز شیییوع جلییوگیر  

دکترهنر  لنگ،  درجوزم  بشر  زست.
 ر زنشناس مشءور زمریکای  م  گوی: 

 رهت دزنیای    هرگا تنءا ز  رزه پیشی » 
بییه رزه حل یی  بییرز   ،معرهییت علمیی 

مشییکالت بلییرنج  نیی:ه گیی  دسییت  
سیعادت     رشمه ز    ،نخوزهیم یاهت

 یرز پیشرهت علم  ؛آب نخوزهیم نوشی:
سردرگم   به معنا  زهازیش زضطرزب  

علوم در  ییر     تا  وت  که همه ،زست
پررم حاایق ر شن  ن:ه گی  توحیی:   

آنءیا رز   به آ زد  عال های  کیه  ؛نشود
زب:زع  زبتکار کرده، نخوزهی: زنجامیی:،   

تعفین   بلکه برعک  آنءا رز به تباه   
زلبته توحی: علیوم   سوق خوزه: دزد.  

 خوزه: بود  زیمان ممکن طریق  ز  تنءا
 «١» .ب 

  سالمت آنچه برز هر زسالم ز  دی:گاه 
جسم   جان خطرناک    یانبار زسیت،  
حرزم یا مکیر ه زسیت   آنچیه بیرز      

زنسیان، ال م   مفیی: زسیت،     سالمت 
آنچه سود   یا  هر  زج  یا مستح ،  

نی:زرد، مبیا      یان  برز  جسم   جان
  شناخته ش:ه زست. زیین بی:زن معنی   

زسییت کییه طیی  پیشییگیر  در مییتن 
پنج گانیه   زسیالم،    ماررزت   زحکام

تعبیه شی:ه   زجیرز  کامیل   دوییق     
   ووزنین زلء  در  ن:گ ، سالمت جسم

 سان رز به همرزه دزرد.جان زن
طرییق پیشیگیر  ز     ز   ط   ویایو 

 زنسان یک  ز   بیماریءا   تأمین سالمت
 زهیی:زف زصییل    حکمتءییا  مءییم در
شریعت زسیالم  زسیت. برنامیه هیا      
نورزن    حیات بخیش زسیالم، جامعیه     
بشر  رز به رزه هیا  تیأمین صیحت      
سالمت ،   صعود به زعالتیرین می:رزج   

 خوشیی    پیشیرهت   نیییل بیه  
سییعادت در  نیی:گ  هییرد     

 کن:. رهنمون م  زجتماع 
  کن:  خ:ز ن: متعاف تصریح م 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ

ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ   

چ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  ک         

ک  گ  گ  گ  گ  

 ٢٦ – ٢5المائدة:  چڳ
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  "مایی: زهلل تبارک   تعال  می  هفر  "}
پیامبرما به سوى شما آمی:ه زسیت کیه    

آسیمان    کتاب) بسیارى ز  ریاهای  ز 
بیرزى   ؛دزشیتی:  خود( رز که پوشی:ه م 

خطاهاى  بسیارى) ز  کن:   شما بیان م 
وطعیا بیرزى شیما ز      ،گورد شما( درم 

جان  خ:ز ر شنای    کتیاب  ر شینگر   
هرکه رز ز  خشنودى  أآم:ه زست. زهلل
کتاب( بیه   به  سیله آن) ؛ز  پیر ى کن:

 ،)ز تمام آهات   زمرزض( هاى سالمت  رزه
شود.   به توهییق خیویش    رهنمون م 

آنانرز ز  تاریکیءا بیه سیوى ر شینای     
بییرد   بییه رزهیی  رزسییت  بیییر ن میی 
 کن:. ه:زیتشان م 

زنسان م  توزن: که با زیمیان رزسیخ بیه    
) ورآن عرییم  ز   پر ردگارش   با پیر 
تطبییق   شیریف(     زلشأن   سنت نبو

    برنامه ها  زلء ، به ه:ف خوشینود 
رضا   پر ردگار عالمیان، به بارگتیرین  

، عاهییت  نعمتءایش که همانیا صیحت    
رستگار در دنیا   آخیرت   خوشبخت   

 زست، نایل شود.
صحت   سالمت   ز  دیی:گاه زسیالم، ز    
نعمت ها  گرزنبءا  خ:ز نی: سیبحان   

 محسوب م  شود.
 زیت زست که گفت  ر بزبن عباس ز 

)نعموان مغ نجن فيقمنا كَّينر  هرمودن:  پیامبر
 (:«٣».مَ الّفا : الّصح   اللراغ

د  نعمیت ز  نعمیات  زسیت کیه در آن      
بسیار  ز  میردم هریی  خیورده زنی:      
صحت   هرزغ. یعن  تن:رست    ز ویات  

 «هرزغ
 زیین شیریف    ح:ی  صحیح نبیو زین 

ر ، و:که زنسان بای:مفءوم رز م  رسان: 
وی:ر   هنگام بیمیار    رز، نعمت صحت 

هالکت میفگنی:   نیک  کنی: کیه خی:ز   
 دزرد. نیکوکارزن رز د ست م 

) تن:رست    هارغ کسان  که و:رمسلماً، 
نعمت بارگ زلءی  رز نمی     زین د  بال (

دزنن:، هرصت طالئ  تن:رست  رز وبیل ز   
   زنشیعاف،   هرزغیت رز وبیل ز     ،بیمار 

ز   نی:گ  رز، وبیل ز     هرصت بءره گیر 
رز مسیلمان  . مرگ ز  دسیت می  دهنی:   

زست که زیین د  نعمیت زلءی  رز    شایان 
،  غنیمت شیمرده ز  هرصیت تن:رسیت   

ت ،   ز هرص بیمار  ر  ها  غنیمت  برز
بءیره    هرزغت برز  مشلولیت،   ز   ن:گ

ب:رسیت  زسیتفاده    ،لحره مرگ  برز  ز
کسی     در هر د  حیاف، بیرز     نماین:؛

  نیل بیه سیعادت هیر د      أرضا  زهلل
 جءان تالش نمای:.

 رابطه نظافت با صحت و سالمتی انسان: 
رزبطه نراهت با صحت به مثابه رزبطه ول  

تأمین با سایر زعضا  جسم زست؛ نراهت 
کنن:ه صحت   سالمت  در حیات هرد ، 

   زجتماع  زست.
نیا زنسان به پاک    نراهت، نیا   نی:گ    

 به آب   آکسیجن زست.
زسالم دین نراهت زست   پیر زنش رز، به  

رعایییت نراهییت   حفاظییت ز  صییحت   
سالمت  هرد    زجتمیاع  ز  زمیرزض     
آهات   محیط  یست ز  آلودگ  هیا، کیه   

  ینت زسیت، دسیتور     یبایزساس هر  
 م  ده:.

ت   زهتمام دیین مبیین زسیالم بیه     یرعا
زهتمیام آن بیه    نراهت   پاکیاگ  وبل ز 

 ، و:   ویاهه زست.   یبای  ینت  
)تفلّلجا فإّن  پیامبر گرزم  زسالم م  هرمای: 

نراهت رز رعایت کنیی:   (:«٣»اإلسنجم نلينف.
 زسالم پاک  نریف زست.  به رزست

خص  یک زمر هطر  زست، حفظ زلصحه ش
   رعایییت آن در حایاییت نگءیی:زر  ز  

زسیالم در   سالمت  هطرت زست. پییامبر 
ح:یث ، برز  حفیظ زلصیحه شخصی ،      

آهیات   لمص  نیت ب:ن ز  آلودگ  با عوزم
  زمییرزض، وسییمت هییا  مءییم بیی:ن رز 

)َمنف منَ  مشخص نمیوده می  هرمایی:    
وف  االسوحداي   تعليم االظلا   ن  اللطرة: الخّوان

پنج ریا ز  سینت   (:«5»اإلبط  هص الشنا ب.
و:یم زنبیا    ز  هطرت سلیم زنسان زست  
ختنه کردن، ترزشیی:ن موهیا  زطیرزف    
شرمگاه، وط  نمودن ناخنءا، پاک کیردن  
موها   یربلل   کوتیاه نمیودن موهیا     

 پشت ل ، )سبیل، بر ت(.
رعایت نراهت، موج  رضا  خ:ز نی:    

:گ  هرد  تأمین صحت   سالمت  در  ن
   زجتماع  م  گردد.

پاکیاگان رز د ست دزرد،   آنانرز،  أزهلل
عرییم  در ماابل رعایت نراهت، پادزش 

 . عطا م  کن:
ۆ  ۈ  ۈ  چ ورآن مجی: م  هرمایی:      

  ١١١ال عرة:  چٴۇ  ۋ   ۋ
کارزن   پاکیاگیان    به تأکی: خ:ز ن: توبه

 دزرد. رز د ست م 
ر زییت زسیت کیه     ز  سلمان هارس 

  هرمای:  م  پیامبر زکرم

نِر َمنا اَسنَوطَاَ   َِ ةَننَجَم اَلِجِمَعنِ   َ ةَنَوَطقَّ ِِ  َِ ن )ال ةَنَغَوِس
ََ ِطيننِ   ََ ِيَهِفننِ   َأَ  َةَمننف  ِمنن َِ ِمنن ِه ََ طَِقننر   َ ةَنندَّ ِمنن
َِ  ثِنمَّ ِةَصننلِّ   ننَي ََ اثَنفنَ ِْ بَننَي بَنَيِونِ   ثِنمَّ َةَخننِرِ   فَنج ةِنَلننرِّ

لَّننَم اإِلَمنناِم  ِإال ِرِلننَر  َمننا ِكِوننَ  لَننِ   ثِننمَّ  َُ ةِنَفِصننِت ِإَذا َت
َرى ََ ََ اَلِجِمَعِ  اأِل َفِ   َ بَنَي    .(:َلِ  َما بَنينَ

هرک  ر   جمعه غسل کرده، تا جای   »
توزن: خود رز پاکیاه گردزن: کرم    که م 

ک شر غن خوش بو به موهایش بمال:، م
سو  نما  ه   عطر زستفاده کن:، سپ  ب

د  شخصی  رز ز  همی:یگر   بر د   هیچ 
توزن: نما  بخوزن:،  ،   آنچه م نکن:ج:ز 

سپ  رون زمام شر ع به خطبیه نمیود   
ساکت نشسته با دوت گوش هیرز دهی:.   
خ:ز ن: هر آنچه ز  آن جمعه تیا جمعیه   

                                                     «.بخش:  دیگر ز  ز  سر بان: رز م 

رز بیه   أیث ، زهللدرحی:  رسوف زکرم
توصییف نمیوده،     « نرییف »  « طیّ »

رعاییت نراهیت بیرز     پیر زنش رز بیه  
محیطی    شخصی     تصیح   ز تظاحف

 دزده زست.دستور 
ز  سعی: بن مسیی  ر زییت زسیت کیه     

)إّن اه طيّن  ةحن   می  هرمایی:    پیامبر
الطيّن   نليننف ةحن  الّفلافنن  ففلّلنجا أففيننو م  ال 

هر آئینه خ:ز ن: پاک  (:«٦»تشنّ قجا بناليقجي.
زست   پاکان رز د سیت دزرد   پیاکیاه   
زست   پاکیاگان رز د سیت می  دزرد،   
پ  پیش ر   خانه ها  خود رز پاکیاه 
 سا ی:   مانن: یءودیان نا مرت  نباشی:.

طءارت رز برز  پییر زنش   رسوف زکرم
ز  شر   زساس  پویرش نمیا  در نیاد   

 خ:ز ن: تعریف نموده زست 
 ر زیت زست که پیامبر یر هر زبو ز 

)ال ةع ِ اه صجة أحندكم إذا أحند   هرمودن: 
نما  هیچ ییک ز    أزهلل (:«٠»حونى ةوجضن .

شما رز که حی:ث کیرده باشی:،  نمی      

هنگیییام رز، بیکیییار   هیییرزغ  
ب:زن:   زین د  هرصت مشلولیت 

 حیات  رز، غنیمت شمارد.
ع:م توجه به  وایه   بء:زشت     

 وبل زر زبتال  به هر نوع زمرزض،  
ع:م زو:زم به عالج بع: ز  زبیتال   
 به آن، بالخصو  زمرزض سار   

ع  ، نییو  شییرعاً مءلییک؛ عاییالً
ز موزجه نمودن نف ، خیانوزده    

م   أزهلل جامعه به هالکت زست 
   ہۀ  ہ  ہ   ہ ۀچ هرمایییی: 

 ٢35ال عرة: چھ    ھ  ے    ے  ھھ

ها  خیود بیه     خود رز با دست   



 

    

 

 

   

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبل ز زو:زم به نما (  پویرد، تا  مان  که)
  ضو  نکن:.

  نما  رز کلی: جنیت،  در ح:ی  دیگر  
نراهت   طءارت رز کلیی: نمیا  معرهی     

ملونا  الجفّن  الّصنجة   ) ، م  هرمایی:  مودهن
کلی: جنت نما     (:«8»ملوا  الّصجة الّطقج .
 زلوض و ( زست. کلی: نما  پاکیاگ )

 طبیعت یا محیط زیست از دیدگاه اسالم:
در  (ز  دی:گاه زسالم، زنسیان   طبیعیت  

یک منرومه متکامل   یک نرام هست  
 دویق   بسیار مسیتحکم ویرزر دزرنی:    

 هرمای:   ن: منان م خ:ز
 ٣3العمر:  چمت  ىت  يت  حت  ختچ 

  ال م   ز   ما هرریا  رز بیه زنی:ز ه   » 
                    «.زیم  ر   حساب   نرام آهری:ه

در  ،مر  طبیعت یا محیط  یسیت  ح:  
زین دی:گاه تنءیا در هضیا  زطرزهمیان    

شود، بلکه طوف   عرض     خالصه نم 
ن میان ویرزر  عوزمل   م ثرزت  که در زی

دزرد،   حت  تلییر   تحیوالت  کیه در   
صیورت میگییرد، همیه رز    نف  زنسان  
       دربر م  گیرد.

بینش زسالم  طبیعت عمق جلرزهییای   
 مین  که هرش  ن:گ  زست تا آسمان  
که ساف خانه بشریت زست، تمام رز بیه  
عنوزن یک کیان  ن:ه مینرم    یبیای    

زنفعاالت نگرد که دزرز  زحساسات    م 
بوده، شبانه ر   بیه عبیادت آهریی:گار    

                    مشلوف زست 
  ورآن عریم زلشأن م  هرمای:

ڱ    ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳچ 
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

  ٣٣اإلسراء:  چۀ   ہ       ہ  ہ  ۀڻ

آسمانءاى هفتگانه    مین   هر ک  که 
  گوینی:   در آنءاست ز  رز تسیبیح می   

هیچ ریا نیست مگیر زینکیه در حیاف    
گویی:  لی  شیما     ستایش تسبیح ز  م 
یابی: به رزست  که  تسبیح آنءا رز درنم 

 .ز  هموزره بردبار  آمر ن:ه زست
زین آسمانءا    مین   هر آنک  کیه در  

بیا دیی:ن خوبیان شیاد     میان آنءاست، 
رییاد،     گشته، در ها:زن آنءا زشک م 
:زن وائیل  هیچ زر ش   بءیای  بیرز  بی   

 هرمای:  خ:ز ن: متعاف م                    نیست.
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        .. چ 

 ١3الدَان:  چڱ

نه آسمان بیر آنیان گریسیت   نیه     . ». 
یشان مءلت  دزده ش: )تا ه ز مین،   نه ب

ناش  ز  تلوث محیطی  گیاه  خیلی     
 خطرناک زن:.

زهتمام زسالم به پاک    صفائ ،  یبیای   
  محیط  یسیت، بیرز  حفیظ سیالمت    

ویوزنین     انزنسانءا، نسبت به همه زدیی 
رسی:گ  به محیط  یست   ، بیشترزست

بیا  آن  رکمک در برویرزر  نریم   زن  
  بیرهم  دن   ییا خ:شیه دزر     ،عبادت

کییردن  یبییای  آن ز  جملییه گناهییان  
 .شمرده ش:ه زست

در صحیح مسلم ر زییت   /زمام مسلم
هرمیوده   نموده زست که رسوف زکیرم 

ِِ أِمَِّون  حَ  زن:  َسنفِنَقا َ َسنيُِِّنَقا )ِرِرَضنَت َرَلن َّ َأَرَمنا
 ََ َِ َأَرَماِلَقنننا اأَلََذى ةَِمننناِط َرننن فَنَجَ نننَدِت ِفننن  َمَحاِسننن
الطَّرِةنننِق َ  َ َ نننَدِت ِفننن  َمَسننناِ َ َأَرَماِلَقنننا الف َخاَرنننَ  

 َِ ُِجِن ِف  اَلَمَسِجِد اَل ِتَدَف ز   ،)کارنامه زمتم« َت
 «٢٧»خوبیءا   ب:یءا  شان

ه رز، برمن عرضه ش:. دی:م کیه ز جملی   
خوبیءا  آن، کنار  دن هرآنچیه باعی    

شود ز  سر رزه بود.  آ زر  زذیت مردم م 
  آنچه رز درب:یءا  شان، پی:ز نمیودم،  

زمّا با  بللم  که درمسج: زن:زخته ش:ه)
ریخییتن خییاک بییر یش( دهیین نشیی:ه 

     «٢٢»  .زست
بنا ً رعاییت حفیظ زلصیحه شخصی        
محیط  مخصوصاً در  ضیعیت کنیون ،   

  جلییوگیر  ز  شیییوع غییرض  وایییه 
 یییر س مرگبییار کر نییا در جامعییه،   

 مسوولیت هر هرد مسلمان زست. 
 منابع و مآخذ:

   11و 99 -52ص ، فقه سیاسی، دکتوریوسف قرضاوی -1
لنگگگگگر،  نگگگگگریإل ال،گگگگگوده اربگگگگگات،  ر گگگگگه  گگگگگه  ر گگگگگیإل  گگگگگرو   -5

 .15-11 کاشه، ص 
 گگگا إل مگگگا  امگگگاا یگگگاری، لگگگری، الابگگگاری، کتگگگا  الرقگگگا ، -9

 .  9413ح  ،5 الحر  والررا،،  جاء يف
 .5941اماا الرتمذی، سنن الرتمذی، ح       

ایگگگن دو ثگگگ یه را  گگگه  ر اگگگن، بگگگبات و ا گگگن ثاگگگات   گگگتی  -1

رن: صباح  بماننی:   توبیه کننی:   بیه     
                    «.ها بپردز ن:( جبرزن گوشته

الم طبیعت رز یک ملک عموم  شمرده زس
همه نسلءا  « تمام جءان خانه ما »با شعار

ف   بشر   زنسانیت رز در ماابیل آن مسی  
شیود کیه درملکییت     یادآ ر م  ،دزنسته

           ن:.ز عموم  همه شریک
لفَّناِ  ِشنرََكاِء ِفن  )ا هرماین:  م  پیامبر زکرم

ََلِ  َ اَلَماِء   َ  َُ : ِف  اَل  (: «3».الفَّا ِ َثَج  
همه زنسانءا در سیه رییا بیا همی:یگر      »

                    «.ن:  آب   گیاهان،   آتشز شریک
بییه عبییارت دیگییر، آب   درختییان      

ها  گیاه  بشیر رز   سبایجات که هرز رده
ها  حیوزن  نیا  کنن:   هرز رده تأمین م 

نتیجه ثانو  آن زست   سوخت    سیایل  
   غاف سنگ   هیام سوخت ز  نفت   گا  

ملکییت   سایردزشته هیا  ر    میین،    
عموم بشر زست،   هیچ نسل  یا زهیرزد   

 خوزهانیه    حق ن:زرن: در آن تصرف خود
                                       غیر مس  النه زنجام دهن:.

ز  دی:گاه زسالم همه زنسانءا حق دزرن: که 
بیه نفی  خیود         بیارگ، ز زین نعمتءیا 

ز  ، کننی: دیگرزن دردنیا زستفاده مشر ع 
هساد پیشگ    تبءکیار  در ر    میین   
   زجتناب نماین:، نیک زن:یش، نیکو کیار 

مسیتحق رحمیت      ، تا باشن: سپاسگوزر
 .ت گردن:خردر آ أپادزش زهلل

ى  ى     چ  هرمایی:   خ:ز ن: حکییم می   

وئ  ۇئ    ۇئ    وئائ  ائ  ەئ     ەئ

ی  ىئ     ىئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ۈئۆئ  ۆئ

  ٠٠العصص: چجبحئ   مئ  ىئ يئ    جئی  ی  ی

سرزى آخرت  ،دزده برزیت أزهللبا آنچه   
سءم خود رز ز  دنییا هرزمیوش    رز بجوى  

بیه تیو نیکی       ن:که خ:ز مکن  همچنان
نیک  کن   در  مین هساد مجیوى   ؛کرده

                    .دزرد که خ:ز هسادگرزن رز د ست نم 
 یبایی محیط زیست:اهتمام اسالم به پاکی و ز

دین ما:س زسالم حفاظت محیط  یسیت  
زیمیان کامیل دزنسیته     ت هیا  رز ز  خصل

در نراهیت محییط     هرگونیه معا نیت رز  
 یست به زسم صی:وه  سیلوک می:نیت    
 موسوم م  کنی:. زیین موضیوع درصی:ر    
مباحثات سیاس    بء:زشت  جءان زمر  ، 
جا گرهته   رعایت حایوق آن ز  ز لوییت   

   بشیمار مییر د. زلبتیه    ها  بین زلمللی 

تا محیط   ت:زبیر زتخاذ ش:ه، برز  آنست
مصی:ر  که زنسان درآن  یست م  کنی:،  

منب  زمرزض نگردد؛  ییرز زمیرزض   هساد   

 )رمحهما اهلل( روایت كرده ان .
، 1و لگری، م گ: إل   2113لگری، یگاریإل -2
 .521،  شماره 151ص
روایگگگگت امگگگگاا  رمگگگگذی ای سگگگگ،ی   گگگگن م گگگگین، در  -9

، ثگگگگگگگگگگگگگگگگگگ یهإل 295، ص 9،   جگگگگگگگگگگگگگگگگگام  ال گگگگگگگگگگگگگگگگگننن
5533  . 

روایگگگگت امگگگگاا یگگگگاری، لگگگگری، الابگگگگاری، كتگگگگا   -5
 (9221-192احلیل،  ا  يف الحاله،  شاره )

 .115، ص9امح   ن ثنال )رح(، م ن ،   -1
این ث یه را اماا امحگ  و ا گوداود )رح( روایگت  -3

 منوده ان  و راویات آت مهه  قه   تن .
، 1لابگگاری،  روایگگت امگگاا یگگاری، لگگری، ا  -14
 151ص
د/ اقتاگگگگگگگگگگگگاطإل اسگگگگگگگگگگگگالا و  گگگگگگگگگگگگی  یی گگگگگگگگگگگگت ..  -11

.  رکرفتگگگگگگگگگه شگگگگگگگگگ ه ای  5-1، ص1نور مگگگگگگگگگ  امگگگگگگگگگرا،  
 .ی  قی ه  کتایانه
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خییییییم موکیییییییت تیییییید دې چیییییییح هلتییییییه ورسییییییید ی د 

تییی   تخپلیییح کیییمرن  لدیییدو تیییه پیییه اسیییعدآبادک

شییییییییییییم  پییییییییییییمر یییییییییییییت ورهدییییییییییییه د پییییییییییییاتت کدییییییییییییدو 

ړه خیییییییییییییییم نممییییییییییییییم   ص ییییییییییییییینه غم،ییییییییییییییتنه وکیییییییییییییی

 وم :وغم،ته او وې 

شییا  ییی  "زه پییه هییما کییه د المتییمنکي بییاز پییه 

خپلیح الییمتنا نییړ  فضیا د چیح د دغیه پدا ی 

،یکار  او زه تججی   هه تنویپد و اندې ورتی

دغه و وکیي ه ته چح غما   ما پکم  تاسم 

 تنګ قفر که زنداني کړ ."

هلته یییییت پیییه هنیییدکت د بمتییی  ،یییارته ورسیییدد

کییییړې پییییدمن یییییم ې او لییییه هغییییه  عصیییید  زده

سیییییعمد  عدبسییییتا  تیییییه     ایییییه دحییییا لپار 

 وروسییییته بددتییییه کابیییی  تییییه  او لییییه حییییا کملییییم

 ستم  شم.

 لکییییییییه  نکییییییییه چییییییییح د خییییییییمر زوی یییییییییت منییییییییازا

لطییییییف ل واییییییییي لیییییییه امنیییییییا دوسیییییییت محمییییییید 

خییا  سییده ییییت ولییید   او لیییممړی کتییا  ییییت 

د ستتمیییییییی  البيییییییییا   ییییییییز تییییییییارين کییییییییت پییییییییه کابیییییییی  

ژبییه ولیکییه چییح وروسییته  ألافغییا   پییه عدبییي

  مک  ه  ورسدد.د وزار  تد 

 (1):د عکس تشریح
دا لیییییییییییه خیییییییییییا  خلیلیییییییییییز سیییییییییییده نییییییییییی د  هغیییییییییییه 

نییه او علمییي مدکزونییه د  چییح سییید جمماتم 

جمییییییییا  الییییییییدی  افغییییییییا  بییییییییه پییییییییه کییییییییت خپلییییییییح 

 ومناوې کملح.

هدیییییییماد کیییییییت سیاسیییییییی  بیییییییدلمنمنم خیییییییم پیییییییه 

غییی  ییییت د خپییی  وطییی  لیییه بچدیییانم و انیییدې   ییید 

 ل  تلل  دی.

 (1):د عکس تشریح

هدې پییه ز ه کییت هغییه  ییای دی چییح قییادا د

 سید جما  الدی  افغا  په کت اوسیده.

خیییم د جمیییا  الیییدی  افغیییا  غییی  او اغنییی  د 

هدمادنیییییم او قمممنیییییم پیییییه تنیییییم پیییییمری نیییییه و 

تییړ  شییمی بلکییت نملییه ختی ییه نییړ  پییه کییت 

 رانغ یا وه.

  کییا   د ۱۱۸۱سسیییدجما  الییدی  افغییا  پییه

کت آبادافغانسیییتا  پیییه اوسییین  دردمنییید اسیییعد

هت دنیییا تییه وغییم ولح او لییممړن  زده کییړې سییتا 

 یت په پمزمدنه کاب  کت سدته ورسملح.

پیییه اسیییممي زده کیییړو بدسیییناه ییییت عصیییدی هییی  

لیییه خپیییی   تکیییا  کیییی۱۱۸۹پیییدمن بییییملح  خییییم پیییه 

پیییییمر سیییییده تهیییییدا  تیییییه مویییییه وکیییییړه چیییییح   نیییییمرو 

 زدکړو ته دوا  ورکړ .

لییه تهدانییه بیییا عییدا  تییه وکمچدیید او لییه  لییمر 

هلتیییه د ورد  یییم  ما،یییمنم لیییه کلنیییم وروسیییته 

 کبله یت د هند په لمرې د تګ تک  وکړ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

او د پددیییییییییییم د هیییییییییید ممکنییییییییییه  ییییییییییمای 

رامن  ته کددو پد و اندې د یم بد  

 شک  پددا کړ .

  یییییییدی داسییییییییت  تن  کیییییییمیییییییه پنییییییی۱۹پیییییییه 

 دیییییییدې وې چیییییییح خپییییییی  هدمادونیییییییه او 

ولسیییییییمنه ییییییییا لیییییییه ورد  یییییییم خطدونیییییییم 

وسییییاتي او یییییا یییییت لییییه هغییییه کییییړکیچ  

حالتیییه  هییید کیییړ  چیییح وردییی   و  خیییم 

د دغیییییییم نملیییییییم سایییییییم اغنییییییی  تییییییید خپیییییییی  

هدیییماد پیییمرې محیییدود و او د اصیییم  

مییییت پییییه 
 
"د شییییها پییییه ارامیییی  کییییت د اسییییممي ا

درانییه خییم  کییت لییه افغییا  هدییماد پمرتییه یییم 

غیی  شیییم  چیییح دا دی نیییمی سیییهار نیییارې وهیییز  

ئ داسیت غ  چه نارې وهز بدمالتم  ته را ی

او ازانویییییه ییییییت پیییییه هییییید لیییییمر  خ یییییاه ده  دا د 

مییییییییییت د راوی ییییییییییم 
 
نکي سیییییییییییدجما  الییییییییییدی  و ا

 افغا  غ  و."

نړ  د موک  لیکیما  او مفکید  يدا د عدب

مالییییییییییک بیییییییییی  نتیییییییییی  ومنییییییییییا ده چییییییییییح د ولسییییییییییمنم 

نکي سیییید جمیییا  الیییدی  افغیییا  پیییه و راوی یییم 

ده   کیییییییه د هییییییید ولییییییی  او هدیییییییماد  ې ا ه کیییییییړ 

پدموتیییک سیییمکالز پیییه داسییییت بچدیییانم پیییمرې 

تړلیییح و  چیییح تییی  سایییه کیییم  خپییی  ولییی  تییید 

هیید  یییه موکیییت یییم میییمي  وسیییاتي  د ورد  یییم 

سیییییییتمنزو د حییییییی   ره ورتیییییییه و انیییییییدې کیییییییړ   

هغییییییه همییییییت پییییییه کییییییت را ژونییییییدی کییییییړ  چییییییح د 

هغییه پییه اصییطم  راتلییمنکي لپییاره فکیید ولیید  
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ا  کیییییړ چیییییح د هنییییید پیییییه لیییییمرې نممیییییم ی 

موییه وکیییړ  او هلتیییه   ییید پیییاتت نیییه شیییم 

د مصیید سییمی  ،ییار تییه او پییه بنیین  کییت 

   او پمزمدنیییییییییه قیییییییییاهدې تیییییییییه ییییییییییت  یییییییییا  

 ورساوه.

پییییاتت شییییم او  شییییها هلتییییه  لمی یییی  00س

ازهدشیییییییییدمف بدسیییییییییناه هیییییییییت لیییییییییه  ینیییییییییم پد 

 یییییییییایمنم او  دصییییییییییتمنم سیییییییییده لییییییییییدنت 

 وکړې.

لییییییییییییه دې  ایییییییییییییه د عثمییییییییییییاني خمفییییییییییییت د 

پمزمدنیییا آسیییتانه پیییه لیییمر وخم دیییده لیییه 

  کیییییا  کیییییه ۱۱۸۱لییییی   نیییییه وروسیییییته پیییییه 

بددتییه قییاهدې تییه سییتم  شییم او د وخیییت 

 له پاچا رماض سده یت ولید .

غییه لییه پاچییا پییه یییمه لیدنییه کتنییه کییت د ه

افکارو   د سدت اغن م  شم او افغا  

یییییییت وساییییییاوه چییییییح هلتییییییه پییییییاتي  ییییییی  چییییییح 

حکممییت ورتییه د خییا  خلیلییز پییه سیییمه 

 کت کمر ه  ورکړ.

کییییییییت افغییییییییا  د اسییییییییممي پییییییییه دې وخییییییییت  

د   آ  فلسیفت  منطیقعلممم تد نیګ د

 ک او رماضی  تدری  پی  کړ.لف

نممیییییییم   د خپلیییییییم دوو افغیییییییاني ژبیییییییم تییییییید 

فدانسییییییم  او  نییییییګ پییییییه عدبییییییي  تدک ییییییا  

 ینییییم نییییمر ژبییییم روانییییي خبییییای کییییملح او د 

ژونیید تییید نیییم  فکیید  او اصیییم   مدحلیییه 

ییت پییی  کییړه چیح پییه سیاسییی   کلتییمر  او 

نممییم   خپییی  غییی  د نییملنا پیییه لمسیییتم 

ه و بلکیییت کسیییانم پیییمرې محیییدود کیییړی نییی

پییییییه   یییییید عجیبییییییم حماسییییییی  او عیییییییاطفي 

کلییه کلییه بییه لییه سییدتم ومنیانم سییده چییح 

عیییییا  ولییییی  د وی یییییملم نکیییییم  کیییییت وې د

  هنا روا  ساتل  و.

دغییم ومنییاوو د نییملنا حقیقییي سییتمنزې 

پیییه  ا ییییه کییییملح او دا هغییییه  ره وه چییییح 

تد یییییییم وتماندییییییید ولسیییییییمنه پیییییییدې راوی  

 کړ .

کله چیح میمن  غیما و د اسیممي نیړ  د 

سییتا مبییارز اهییداف ودن نییم چییح ده دغییه 

یییییت د عملییییز کدییییدو غم،ییییتنه کملییییه نییییم 

بایییید د هغیییه دغیییه تییی  پیییاتت افکیییارو تیییه 

 کتنه وکړو.

پنیییین  کییییت  11یشییییتمهسمییییمن  چییییح پییییه یم 

ژونییییید کیییییمو ومنیییییم چیییییح د صشییییید  نملنیییییم 

تییییدمن  پییییه بییییدم بدلییییم  ولمنییییم سیاسییییی   

فکد   اقتصاد  او تملنن ې سیتمنزې 

ممجیییییمدې د  چییییییح تیییییید ژبییییییت  جیییییین  او 

  قمممنم پمرې رسد  .

بدلییییییم فکدونییییییم نییییییړ  سییییییده تییییییړ   د بییییییدم

 شمې ده.

ختیځییییییح نییییییړ  دغییییییه وی ییییییمونک  خییییییم د

افغیییییا  پییییییه دې بیییییاور درلییییییمد چیییییح مییییییمی 

وې بلکیییت پیییه علمیییي بدخیییه کیییه محیییدوده نیییه 

نییییییړ  کییییییت یییییییت د ژونیییییید پییییییه نملییییییم  ختی ییییییه

 بدخم که ژور بدلم  غم،ت.

د جمیییییا  الیییییدی  افغیییییا  لیییییه  تپیییییه مصییییید کییییی

مرې اوسیییییید     کلمنیییییم پییییی۱۱۸۹تییییید ۱۱۸۱س

میییییییمی تیییییییه د دغیییییییه مبیییییییارز  دصییییییییت د ژور 

 اص  او فکد ان مر راکم .

 دا هغییه وخییت و چییح نییه یییمازې پییه مصیید کییت

رسییییییییین  د  تبلکییییییییی  پیییییییییه   یییییییییدو هیمادونیییییییییم کییییییییی

 حکممتمنم تد اغدز  ندې وې.

 (3):د عکس تشریح

سید جمیا  الیدی  داهغه مدرسه ده چح د

 افغا  شا ددانم په کت زده کړه کمله.

شا ددا  او همکارا  وسام  خم ده خپ  

چییییح د ده ومنییییاوې او لیکنییییا پییییه ور پییییا م او 

مجلییم کییت پییه خپلییم نمممنییم خ ییاې کییړې چییح 

ه له دې سیده ییت ییمه داسییت  لیه  مانیا  پی

خپلیییییم افکیییییارو وروز  چیییییح داو تییییییایت پییییییداکړې 

 کت مبارزه وکړ . چح په دې بدخهوه 

زادو آد کییییییار پییییییه کملییییییم سییییییده پییییییه مصیییییید کییییییت 

هیییییییییماره شیییییییییمه او ده د  مطبمعیییییییییاتم تیییییییییه  ره

تجدییییید او اصییییم  حدکییییت تیییید نامییییه  نییییدې 

 خپ  کار پی  کړ.

امه یمه ور پا ه ه  د دوی د "مصد" په ن

 له چاپه ووته.په سام 

افغییییییا  پییییییه ورتییییییه وخییییییت کییییییت پییییییه حکییییییممی  

د خپلیییم مقیییالم لیکلیییم تیییه دوا   تور پیییا م کییی

 ورکاوه.

بایییید لیییه دېیییح  یییالح  هییید شیییم لکیییه 

"پیید دینی  رسییی    دنویه چییح واهیي:

منویییملح کلکیییت کییییړې چیییح دا هغییییه 

نینوییییییه ا مکییییییه ده چییییییح تدکییییییي لییییییه 

عدبییییییییییي  فارسییییییییییی  لییییییییییه هنیییییییییید  او 

غدبیي سیده تیړ  او د مصد  له م

خپلم  ا مکه  ای نیکی  چح له 

دې سیییده وتیییماند و ختی یییه نیییړ  

او ییییییییییا هییییییییی  لییییییییی  تدلییییییییی ه اسییییییییییممي 
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پمهنتییییم  تییییړ  شییییم  وو. د عییییاقمنم 

او هم،ییییارانم مفکیییمرې ییییت راویښیییی  

ه  یییه کیییړې او د هغیییمی نظییید ییییت هغییی

تییییییه وا اوه چییییییح دوی د دوی پییییییا  بییییییه 

 یییه و ؟  کیییه نیییم هغیییمی ییییم لیییه بییی  

د   حاي ن د  شیم  او ظسده په ن

ییییییم لیییییه بیییییی   تد حیییییق پیییییه غم،یییییتنه کیییییی

او هیلیییییییییییه ییییییییییییت سیییییییییییده وتیییییییییییړ  شیییییییییییم  

درلمده چه خپ   ین  هغه قمتمنیه 

و د م  چیح لیه  سیه ییت به بناته 

بنییی  آد  ورتییییه ورسییید ی  هغییییه دی چیییح پیییید 

میی  یییت د فسییاد او ومنییم تممملییم موییه    

 کړ ."

 (5):د عکس تشریح
وه ده چییییییییییح ییییییییییییییییییییییییییییلیییییییمنم بییییییییییییییتابیییییییییغم کییییییییییییییییه د دا

سیییید جمییییا  الییییدی  افغیییا  پییییه ا ه لیکیییی  د

د ییییم انسیییا  تییید نملیییم سیییتا کیییار هغیییه  شیییم .

کڼیی  کدیی ی چییح ورسییده د یییم بیی  انسییا  یییا 

نملنا ژوند وژغمر  چح دا ژغیمر  ییمازې 

لییییه حقیقییییي مد ییییه نییییه دی بلکییییت پییییه علیییی  د 

تیید نملییم لممییه کړنییه  نییملنا ژونییدی کییم  یییت

ده  کیییه چیییح دغیییه علییی  تییید میییدت وروسیییته 

 هییی  پیییاتي و  او ولسیییمنه ییییت یادونیییه کیییم .

لکییییه  دنوییییه چییییح دغییییه اسییییمم  فیلسییییمف 

 یت داسیت بملز:

عاتییییا   ړه"ژونیییید  جییییاهم  مییییړه د  او میییی

 ژوند  د ."

هدمادونییه داسیییت نیی د  کییړو لکییه  نکییه 

 چح ن  ارودا سده تړ  شمې ده."

خیییم دا کیییار هغیییه وخیییت کدیییدای  یییی  چیییح 

 سیاس   اراده ممجمده و .
 (4):د عکس تشریح

 ده:  د  زهد جمما  یمه بدخه

دغه هدف ته  یا  رسیملم لپیاره افغیا  پیه 

د انم تییییه دخپلییییم ومنییییاوو او لیکنییییم کییییت شییییا د 

تییییییییییییییییییییییارمن پییییییییییییییییییییییه اویدو کییییییییییییییییییییییت د حکممتمنیییییییییییییییییییییییم 

جم ،تمنه بیانم  او دې ته یت سام  چیح 

سسییم کییت وا  د ناکییی  ا باییید پییه حکییممی  م

شممم شمراهانم له خیما تنظیی   یی  چیح پیه 

  لم .یوخت کت یت پارتا  تمثاوسن  

وا  باییییید پیییید آزاد  او  افغییییا  ومیییی  چییییح

 بدابدې و   و .

لییییییییییییه دې سییییییییییییده نممییییییییییییم   غم،ییییییییییییت  چییییییییییییح د 

ا  پییا  تییه ورسییم   کییه حییاکمم کمرنیییم و 

  جد ې و .دغه کمرن  داستبداد

پیییییییه مصییییییید کیییییییت چیییییییح د محمییییییید علیییییییز کیییییییمرن  

واکمنیییییه وه  د دی هدیییییماد د مدکیییییز  رو  د 

نیه ییمازې پیه مصید  ادا کملم مویه نییمل  وه.

ت د هیید  ییه موییه بلکییت پییه   ییدو هدمادونییم کیی

 دی واهي: نیملح وه.

"هغیییه سیییتمنزې چیییح د من نییی  ختیییی  پییید   ییید 

مهیییییی  هدییییییماد مصیییییید راغلییییییز  ا مکییییییت یییییییت نییییییم  

  او د پملیییییییم لیییییییه پلیییییییمه ییییییییت هغیییییییه لنیییییییای  کړلییییییی

هدمادونییه سیید نیی دې کییړ  چییح د عقیییدې پییه 

 وو."ورکړ  

ده پییه دې صسیینه ونییه کییړه بلکییت پییه نننیی  نییړ  

یییییییییت "د وطیییییییی  د آزاد   منیییییییید" تیییییییید نامییییییییه کییییییییت 

 نییییدې لییییممړن  سیاسییییی   منیییید رامیییین  تییییه کییییړ 

  کیییییییییییت ییییییییییییت پیییییییییییه ،یییییییییییکاره  و  ۱۱۸۹چیییییییییییح پیییییییییییه 

فعالییییییییییت کییییییییییاوه  چییییییییییح بیییییییییییا دغییییییییییه فعالیتمنییییییییییه 

د   پیییییییه پیییییییاری  کیییییییت د سعیییییییدو  الیییییییمثق  ۱۱۱۸

نییییملنا او ور پیییییاات تییییید عنیییییما   نیییییدی پییییید مییییین 

هییییییی  پیییییییه همیییییییدی  تروا  وو چیییییییح پیییییییه اوردیییییییا کییییییی

 ه منظ  شک  نه درلمد.وخت  مندونم دومد 

دا نییییم  کارونییییه هییییت د یییییم داسیییییت سییییمله ینیییی ې 

 رې پیییید میییین و   چییییح هغییییه پییییه انسییییاني عقیییی  

و  ه وه او جمییییا  الییییدی  افغیییییا  دغییییه عقییییی  

 ته په دې نکم اشاره کم .

"انسییییا  د نییییړ  تدنملییییم لییییمی راز دی او ژر ده 

چیییییییح پیییییییه عقییییییی  سیییییییده د طبیعیییییییت پییییییی  اسییییییییدار 

او   د نییییییید کیییییییړ   ژر ده چیییییییح پیییییییه خپییییییی  علییییییی 

عقییی  هغیییه تصیییمرا  تصیییدیق کیییړ  چیییح غدییید 

 ممک  بده د  خم او  ممک  و د دد ."

نممیییییییییم   پیییییییییه دې بیییییییییاور درلیییییییییمد چیییییییییح نړمیییییییییما  

امنییییت او سیییمله ینییی  ژونییید هغیییه وخیییت راتللییی  

 ییی  چییح کلییه ولسییمنه پییه داسیییت ری ییتن  علیی  

ز   ییییییی  چییییییح پییییییدې د هیییییید هغییییییه نییییییاو ه کییییییار و ور 

موییییه ونییییییمل   ییییی  چیییییح د  مکیییییت پیییید مییییین د تییییید 

 ژوند  د ومنم تممملم سب   دتز. نملم ستا 

دا کییییار د هغییییه علیییی  پییییه زده کییییړه کدییییدای  ییییی  

چییییییح افغییییییا  یییییییت تیییییی  تییییییه رسییییییددل  و او داسیییییییت 

 تعبنا تدمنه کم .

"هغیه ر،ییتن  او حییحیت علیی  چییح امکییا  لییدی 

مت او یا ول  چح پمهنه ونه لید  د 
 
هد ا

 خپ  پدموتګ موه یت نیملز ده.

پیییییییه ر،یییییییت نم سیییییییتنم و  ه  دا پمهنیییییییه بایییییییید

 و   لکه  دنوه چح افغا  واهي:

مییییت نشییییته  پدتییییه لییییه 
 
"پدتییییه لییییه اخمقییییم ا

عقدیییدې اخیییم  نشیییته  پدتیییه لیییه فهییی  نیییه 

عقیییییده نشیییییته او میییییمن  مسیییییلمانا  د دې 

لییدو چییح خپیی  پدموتییګ او تمیید  تیما  

ییییمازې پیییه قیییدا  او دیییی  پیییه بیییاور لدلیییم 

سییییییده رامییییییین  تییییییه کییییییړو  چییییییح همییییییدا د 

لیییییییییه مین یییییییییه ت کدیییییییییدو دوروسیییییییییته پیییییییییات

 ممازمنا  ره ده."و ولم 
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 تعریف تشکر

}نعمیت گسیترو     ز  شکرزن و:ردزن 
نیکوکارو آن وی:ر بیا    سپاسگازر  ز }

هضیلت   محبوب زست که ورآن مجی: 
نیام  شاکر   شیکور رز ز  ضمن زین که}

 هییا  خیی:ز دزنسییته، هرمییوده زسییت 
 [1] ٢٣٣بِ رمران: چک  ک  کچ

خ:ز ن: پادزش سپاسگازرزن رز بیا د   
. سییپاس  ویی:ردزن  ز   خوزهیی: دزد

سیر سلسیله همیه    خ:ز ن: متعاف که 
نیکوی  هیا در برزبیر نعمیات آن ذزت    

 دزرد.زست، درجه  زالی  

 عایشه حضرت
(عنءا زهلل رض )

 می   نایل  

 م  بی:زر رز ش  زهلل رسوف که کن:

 آنکیه  اتی  پردزخت م  نما  به   مان:

 پرسی:ه ز  ز  نمود م   رم شان پاها 

  ...  !کنیی:؟  می   رز کار زین ررز ش:
  هرمودن: م  پاسخ پیامبر

 (علیه متفق)(شَکُورًز عب:ًز  کون  هال )

 نباشم؟ شکرگازر  بن:ه آیا
 زهللَ یشْکُرُ ال )  هرمای: م  زهلل رسوف
 (ترمو    زبودز د )(زلناسَ یشْکُرُ ال من

 آنکیه  گیازرد  نمی   رز :خ:ز ن سپاس

 .گازرد نم  مردم سپاس
(زهلل رحمیه )زلعاییا  عب: بن عمر

 دربیاره  

 ییاد  بیه  رز ها نعمت] :گوی: م  شکر

 شکر همان آن یادآ ر  که ررز آ ری:؛

و:ردزن  بیه رهتیار     [آنست سپاس  
زطالق م  شود که در آن شخص ز  هرد 
یا زهرزد  که ز  رز مورد لطف ورزر دزده 

کالمی    ییا    کالم ، غیر زن: به صورت

 .هر د  ر ش سپاسگازر  نمای:

ب  شک شکرگازر    سپاس، نه تنءیا  
در برزبر خالق که در برزبر مخلیوق نییا   
مطلوب زست. کسی  کیه بیه دیگیر      
خ:مت م  کن:   نعمتی  در زختییار ز    
م  گوزرد   ز  موزه  خویش به ز  می   
بخش: هر رن: زنترار و:ردزن    تشک ر 

ف :،  ظیفه زنسان  که مشمون:زشته باش
اام منعمت ز  ش:ه زست زین زست که در

شکرگازر    سیپاس برآیی:،  باولی     
   ویی:ردزن  کنیی:،   بییان  عمییل ز 

 .و:ردزن  یک زخالق پسین:ی:ه زسیت  
نرر هطر  هم زنسان دلش م  خوزه: ز 

در برزبر نعمت   محبتی  کیه دریاهیت    
کرده زست و:ردزن   سپاسگازر باشی:  

ار در دیگر موجودزت  ن:ه حت  زین رهت
جیانورزن  بیان تشیکر     هم بیر   دزرد 

ن:زرن:، زما بیا تکیان دزدن سیر ییا دم     
ز درز ز  لطفی  کیه بیه    و:ردزن  خود ر
  .م  کنن:آنءا م  شودزبرز 

نایل شی:ه    زکرم ز  پیلمبردر ر زیت  
ََ لَنَم  زست  ََ اَلمَخلِنجهي ََ لَنَم َةَشنِ رِاَلِمَفِعَم ِمن }َمن

کسیی  کییه بنیی:گان   َرّل  ننِ  َةَشننِ ِر اللّنن َ 
  نکنی:،  بخشن:ه نعمیت رز شیکرگازر  
نیییا رده شییکر خ:ز نیی: متعییاف رز بجا

[2]زستو.
 

ز  آنجییای  کییه تشییکر   تشییویق بییه 
زنگیاش زهرزد در زرزئه خی:مات بءتیر     
مطلوبتر کمک می  کنی:   ر     ر زن   

ا  م  گردزنی:،   در  آنءا رز شاد   بانش
   جامعیه ر حییه تشیکر   ماابل زگیر در 

و:ردزن  ز  زنسیانءا  خیّیر، مبتکیر      
خل اق ز  بین بر د، گرزیش بیه هعالییت   
ها  مثبت   سا ن:ه کمرنیگ شی:ه     
دلسرد    خمودگ  جا  آن رز خوزه: 
گرهت، زین زمر همیشیه میورد تأکیی:    

 .زسالم   پیشوزیان دین  بوده زست

در آیات بسیار  ز  ورآنکریم به مسوله 
ز  مردمیان  سپاس   شکر زشاره ش:ه   

خوزسته ش:ه زست که نسبت به نعمت 
  نیییا نعمییت دهنیی:ه شییاکر باشیین:. 

با توجه به ر حیات آدم  بیه   کریمورآن
 زنسیان زشاره م  کن: که نیا زین نکته 

نسییبت بییه نعمییت   نعمییت دهنیی:ه  
شکرگازر نیست   بیه جیا  زیین کیه     
سییپاس گییازر نعمییت دهنیی:ه باشیی:، 

 درمتعاف ناسپاس  م  کنی:. خ:ز نی:  
وئ    وئ  چ  ن زشاره م  کن: کیه  ورآ

 [3] ٢٣س  : چېئۆئ  ۈئ  ۈئ     ۆئۇئ  ۇئ

ز  آف دز د شکر )زین همه نعمت رز( به 
جا آ ری:، هررن: که شمار کم  
ز  بن:گان من شیکرگازرن:!و در  
آیه دیگر نییا بیر زیین مسیوله     

کییرده   میی  هرماییی:    زشییاره
رَ زلنَ اسِ لَا یَشْکُرُ نَ؛  َلَکِنَ   َکْثَ...}
بیشتر مردمان سپاس  ن همه،بازی
  .نیستن:وگازر

خ:ز ن: متعاف بیا زیین کیه بیه     
مردمیان نعمییت هیا  بسیییار    
بخشی:ه زست   م  توزن ز  همه 
مءمتر به نعمت  جود   آهرینش 
آنان زشاره کیرد، بیا زیین همیه     
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مردمان، و:ر   زر ش نعمت ها  زلءی   
رز ن:زنسته   کفرزن نعمت م   ر نی:    

ه شاکر   سیپاس  نسبت به نعمت دهن:
نسبت بیه   متعافگازر نیستن:. خ:ز ن:

مردمان دزرز  هضل زست  ل  بیشیتر  
 .مردم سپاس گازر نیستن:

 در آیه دیگر م  هرمای: 
 . ١٣الشج ى:  چڤ     ڦ  ڦ   ڦچ  
همانییا خ:ز نیی: آمر نیی:ه   بسیییار    

 سپاسگازر زستو

یعنیی  خ:ز نیی: ز  زنسییان هییای  کییه 
  کارها  نییک   شایسیته زنجیام می    

دهن:، با نیک  کردن   دزدن پادزش به 
آنان، و:ردزن  خود رز عمالً آشکار م  

 .سا د
میاین  بنابرزین، زنسان نیا بای: خود رز  

وبیاف  نمیوده، در  نیکیو به زین خصلت 
یگرزن برز  ز زنجام می   خ:مات  که د
 .تشکر نمای:دهن:، ز آن ها

 تشکر ازدیگران در روایات

و:ر دزن      در ر زیات زسالم ، جایگاه
تشکر ز  مردم در برزبر خ:مات   نیک  

 تلای  گردیی:ه   هایشان، بسیار مءیم 
زست   در برخ  ز  زحادیی  تشیکر ز    
مردم به عنوزن تشکر ز  خ:ز به شیمار  
آم:ه زست، به رن: نمونه ز  ر زیات در 

 :زین باره زشاره م  شود

ر زیت شی:ه    ز  رسوف گرزم  زسالم
ه پیشگاه زلء  } بن:ه ز  رز در ویامت ب
بیاره ز  هرمیان    م  آ رن:   خ:ز ن: در

 !عوزب م  ده:. عرض م  کن:  بار زلءا
بیا   ،درباره من زمر بیه د  خ هرمیود   

آنکه من در دنیا مسلمان   وار  ورآن 
م  هرمای:  بنی:ه   متعاف خ:ز ن:، بودم

میوده زم  نکرد ،   من با خیود عءی: ن  
شکر نعمت های  رز که به بنی:ه ز  دزده  
زم نپویرم تا شیکر کنی: کسی  رز کیه     
نعمییت میین توسییط ز  بییه    رسییی:ه 

 (1)زستو.
زمییام سییجاد حضییرت  ییین زلعابیی:ین 

رِِكَم لِلفَّننننا هرمییییود  َُ رِِكَم لِلَّننننِ  َأَشنننن َُ  . } َأَشنننن
شاکرترین شما ز  خ:ز، وی:ردزن تیرین   

 (2) شما ز  مردم زست.و

ر رساله گرزنسینگ حایوق   آنحضرت د
م  هرمای:  }حق کس  که به تو خیوب   
م  کن: زین زست که ز  ز  تشکر نمیای   
  زحسانش رز به  بان آ ر    ز     بیه  
نیک  یاد کن    میان خیود   خ:ز نی:   

زگیر رنیین    ،برزیش خالصانه دعا کنی  
رهتار  کرد ، ب: ن شیک در نءیان     

 برعال ه  ،آشکار ز  ز  و:ردزن  کرده ز 
رزجبرزن آن زگر ر    توزنست  نیک  ز  

 (3)و.کن ، سع  کن جبرزن نمای 

ر زیت ش:ه زست که  )ک(ز  حضرت عل 
هرمود  } بر عء:ه کس  زست که بیه ز   
زنعام   زحسان  ش:ه، زینکه به خیوب     
به نحو شایسته، بر نعمت دهن:ه نیکی   

نعمت   زحسان ز  رز جبرزن نمای:.  کن: 
نیاتوزن  « مکاهات »ل   زگر ز  جبرزن عم

بود، با بیان شایسته   توصیف به نیک  
ز     برخورد کن:، زگر ز  زین هم ناتوزن 
بود، ح:زول نعمت رز بشناس:   به نعمت 
دهن:ه محبت دزشته باش:. زگیر زیین رز   
هم ن:زرد   نتوزنی:، پی  شایسیته آن    

 (4) نعمت نیست!و

ز  ر زیات ذکر ش:ه زستفاده می  شیود   
ن    تشکر ز  زهرزد خ:متگازر که و:ر دز

برز  تشویق آنان  زهرزد دیگر زجتمیاع،  
نه تنءا جایا زست، بلکه ز لیا  دیین در  

ور دزده زن: که زین  ظیفیه  زین باره دست
 .جا  خود بپویرن:مفی:  ثمربخش رزدر

سپاسییگازر    ویی:ردزن  ز  خیی:مات   
نیک  ها  دیگرزن، در سییره زنبییا      

رز زن وابل مشاه:ه ز لیا  دین به طور ه
زست. که گیاه کمتیرین خی:مت رز بیا     
بارگترین نعمت پاسخ م  گفتنی:، بیه   

نایل شی:ه  } در د رزن     عنوزن نمونیه 
 رنی: ر    شیرخوزرگ  پیامبر زکیرم 

کنیا آ زد ش:ه زبولءی  بیه ز     «ثویبه»
عءی:ه  « حلیمه سع:یه»دزد. سپ شیر

پییییامبرزکرم دزرزیییین کارشییی:   ز  
 زسیالم  گرزم  سرپرست  کرد. پیامبر
هیا  ثویبیه درد رزن   به سیب  محبیت   

به ز  زحترزم می  کیرد   ز    شیرخوزرگ ، 
ز  ز  که در مکه می   یسیت،   م:ینه بر

 (5)«. م  هرستادلباس  ه:یه ها  دیگر

 تییوزریخ آمیی:ه زسییت کییهدربعضیی  ز 
هنگیام    بود  « زبولء »کنیا« ثویبه»

 پیامبر زکرمکه به زبولء  بشارت تول:
)پی:ز زست زبولء   رز آ زد کردرز دزد ز  

در آن  مان به خیاطر خویشیا ن:  بیا    
خوشییحاف پیییامبر ز تولیی: پیییامبر
هر نی:  بیه    برزدرش عب:زلل یه ش:که ز 
 . جود آم:

هنگام  کیه زبولءی  بعی: ز  آن همیه     
ز  دنیا رهیت،   دشمن  با پیامبر زسالم

برزدرش عباس ز  رز در خوزب دی: س زف 
گفیت  در  کرد  حالیت رگونیه زسیت؟    

آتشم،  ل  شبءا  د شنبه مجا زت من 
تخفیف م  یاب:   ز  میان زنگشتانم آب 
م  نوشم،   زین به خاطر آن زسیت کیه   

د شنبه متولی: شی:،      پیامبر زسالم
من هنگام  کیه بشیارت تولی: ز  رز ز     
ثویبه کنیا خودم شنی:م،   آگاه شی:م  

رز شییر   که رن: ر    پیامبر زسیالم 
 (6) د کردم.دزد ز  رز آ ز

تان ه:یه دزدن یکی  ز  کنییازن   یدزس
شاخه گلی  رز بیه آن    ؛زمام حسین

حضییرت   آ زد سییاختن ز  بییه  سیییله 
معر ف زست،   هنگام  که ز   ؛زمام

حضرتش توضییح خوزسیتن: کیه زیین     
خ:مت بارگ رگونه در ماابل آن کیار  

کن ا َايَّبَفنا »گیرد هرمود   کورک ورزر م 
ن: ما رز زدب کیرده  ؛ زین گونه خ:ز «اللّن ِ 

 .زستو

تشکر کردن   زظءار د ست  بیه  بیان،   
طرف ماابل رز به  جود د ست    عالوه 

هرهنیگ   من:  مطمون تر م  سا د در
دین  زست که  زگیر هیرد  رز د سیت    
دزشت ، به زین د سیت  آگیاهش کین؛    
 یرز زین آگاه ، د ست  مییان شیما رز   

 محکم تر خوزه: کرد.
محبیت   تای:یر     زبرز   زما برعک  زگر

تشکر ز  دیگرزن به جا  آن که نشانگر 
 یهگ  ها  مثبت زخالوی  باشی:، بیه    
 سیله زغرزض منف ، بیه رشی: رذزئیل    

نعمت های  رز به تیو دزدم   ؛من
  شکر آن ها رز به جا نیا رد  

هیالن   !بار زلءیا عرض م  کن:  
نعمییت رز دزد  تییو رز شییکر  
کردم، هالن نعمت رز دزد  تیو  

ک بیه ییک   رز شکر نمودم، یی 
نعمییت هییا رز میی  شییمرد    

شکرها نام م  برد. خ:ز نی:  ز 
م  هرمای:  بن:ه مین، رزسیت   

کسی  رز  م  گوی ، جا آنکیه  
که مین بیه دسیت ز  نعمیت     

شیکر  ز  ز رسان:م به تورزخود
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هموزره بای: ز  سیتایش کارهیا  نییک    
دیگرزن   تشویق آنیان درییو  ر ییم،    
بلکه تنءا ضر ر  زست کیه پیامی:ها    
آن رز سنجی:ه   سپ  سخن  به زن:ز ه 
بگوییم نه  یاده، عایل هیر هیرد  بیه     
تنءای  م  توزن: دز ر مناسب  باش: که 
آیا زبرز  عالویه هیا   سیتایش هیا  ز      

ن:زنه برز  تحکیم ر زبط رهتار  خ:زپس
سالم زجتماع    تشویق دیگرزن به کار 
نیک زست   یا رهتار  مناهاانیه بیرز    
جل  مناه  شخصی ! ز ّلی  هضییلت     
زخالو  زست که زسیالم بی:زن توصییه    
کرده   د م  رذیلت  زخالو  زست کیه  

 .نم  توزن: مورد تأیی: زسالم باش:
 انتظار سپاسگزاری نداشته باش

نسان ها سفارش م  کن: کیه  به ز زسالم
خیر  که بیه آنیان می     دربرزبرنعمت  

ز طرف ماابل تشکرکنن:  ل  بیه   رس:
زهرزد  کیه  زسیطه درهییض   نعمیت     
هستن:نیاتوکرم  ده:که نبای: توو    

تشکر دزشته باشن:. زین بیه سیه   زنترار
 :علت زست

عمل بای: همیشه برز  خ:ز باش:    الف:
  گرنیه  : نی تنءا ز  خ:ز پیادزش بخوزه 

زنترار تشکر ز  دیگرزن زجر عمل رز ناد 
خ:ز  متعاف ز  بین م  بیرد. در ویرآن   

پییامبر   کریم علت عرمت کار زهل بیت
در کمک بیه هاییر   یتییم       ‡زکرم

زسیر)که دزستانش در سوره هیل زتی    
آم:ه زست( همین زنترار تشکر ن:زشتن 

ٹ  ڤ  چ  آن ها دزنسته شی:ه زسیت   

  3اإلنسان:  چڦ   ڦ   ڄ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      
رزبیرز  خی:ز    جا زین نیست کیه شیما  

شما نه پادزش  می   زطعام م  کنیم   ز 
 و. خوزهیم نه سپاس 

همیشه بای: به دیگیرزن خوشیبین    ب:
بود، بنابرزین م  توزن ع:م تشکر رز بیر  

ی  ز  زین وبیل حمل هرزموش  یا ریاها
 :که در ر زیت  م  خوزنیمکرد؛ همانطور

يَ  َرَلى َأَحَسِفِ  َحوَّى ةََ تَِيَ  ِمَفنِ  َمنا َضَع }  َِ َأَمَر َأ
يَ  ِسنجءاً  َِ ََ َأ َرَ َت ِم ََ ِلَم    َُ ََّ ِب ةَنَغِلِ َ  َ  اَل َتلِفَّ

 .{َ  َأَنَت َتِجِد ِبَقا ِف  اَلَخَيِر َمَحِمج
ا مان  که برزدرت رز نیک تصوّر کن تکار

ریا  ز  ز  بیه تیو رسی:که نریرت رز     
نسیبت بیه سیخن  کیه     وض کن:  یع

برزدرت می  گویی:، بی:گمان مبیاش       

صییفت  ،زخالویی  تبیی:یل میی  شییود 
راپلوس  رزدرزنسان  نی:ه می  کنی:؛    
غر رکاذب رزدرطرف ماابل زیجادم  کنی:؛  
توجه زنسان به منشأ زصل  نعمت هیا رز  

سان به در غ   برز  کم رنگ م  کن:؛ زن
رسی:ن به مناه  پست میاد ، خیود رز   
عالوه من: به دیگر  نشان دزده، بی: ن  
آن که کورک ترین محبت  در ولی  ز   
 جود دزشته باش:   به زبیرز  محبیت     

 !زحترزم م  پردز د

زین جا زست که توصیه ها  پیشیوزیان  
زنسان ها ز  راپلوسی    خ:عیه   دین ، 

 :برحور م  دزرد

ز  ستایش بی  جیا منی      ر زکرمپیامب
اِحيَ کرده   هرمود  ،  {َ} اَحَِّجا ِف  ِ ِ نجِ  اَلَمندَّ

خیاک  راپلوس(به ر   سیتایش گرزن) 
 (7)بپاشی:و

در ر زیت  دیگر نیا توصیه ش:ه زسیت؛  
} زگر هرد  ناد تو آم:ه   خیوب  هیا     
رهتارها  نیک  رز به تو نسبت دزد کیه  

ب ، زین تو آنءا رز در زن:ر ن خود نم  یا
سییتایش رز ز  ز  وبییوف نکییرده   ز  رز  
تکوی  کن؛  یرز ز  با زین کارش به تیو  

 ستم ر ز دزشته زست!و

زهرزد  که بیه دلییل تعرییف      ره بسا 
 .مردم ز  آنءا، درار هتنه ش:ه زن:تمجی:

َِ اَلَعَجِِ ِفي } ََ َمَلِوجن  ِبِحَس    ... {َكَم ِم
عریف هیا    ره بسا زهرزد  که هری  ت 
ان ییی آن ای  که میردم ز  ییسین هیحت

 (8) م  نماین: م  خورن:...و

زنسان نبای: هریفتیه وضیا تءا  میردم    
درباره خودش ش:ه   بخیاطر تسیا یل   
نفسییان  ز  وضییا ت صییحیح در مییورد 
خودش غفلیت  ر د   توجیه بیه زیین     
مسأله بالخصو  برز  مسوولین زمور   
 سیاست م:زرزن حیائا زهمییت زسیت.   

رد  کییه هویییت   }بییرز  معرهیی  هیی
شخصیییت ز  هنییو  بییرز  خییانوزده    

ت در بخییش زوییاربش نییا شییناخته زسیی
صیورت  پیشنءادزت   عک  موصیوف،  

شءر عوض م  شود جه  در   دیوزر تمام
پوف های  در ریاپ خانیه بیرز  ریاپ     
 ؟!ز رزق تبلیلات  پردزختیه نمی  شیود   

عاوبت همه هی:ر می  ر نی:   نتیجیه     
  و...هیچ

آن نیسیت کیه    تمام موزرد هوق نشانگر

 (9)محمل  ز  خیر برزیش ورزر ده.و 

زگر زنترار تشکر ز  دیگرزن ن:زشته  ج:
باشیم، دیگر تشکر نکردن طرف باع  
نم  شود که ما ز  کار خییر بی  بءیره    
بمانیم   بیه دیگیرزن خی:مت نکنییم     

 همانطور که در ر زیت  آم:ه زست  
زلمعر ف من ال یشکر  } ال یاه:نک ه 

لک، تشکر نکردن دیگرزن تو رز ز  کار 
خوب با  ن:زرد، تشکر نکردن دیگیرزن  

به خیوب  کیردن بی     ز  تو نبای: تو رز 
کس  که ز آن نیکی   رغبت سا د،  یرز

کییم تییرین بءییره ز  نمیی  برد)یعنیی  
( ز  تو و:ردزن  م  کن:   متعافخ:ز ن:

به بیش ز  آن ریا  م  رس  که  رزهز 
بی: ن   ناسپاس هر  گوزشته زست هرد

نیکوکییارزن رز  متعییاف خ:ز نیی: شییک
 (11)د ست دزردو. 

برز  زیجیاد زنگییاه   زنتریار تشیکر     
ن:زشتن ز  دیگیرزن بیه رنی: ر زییت     

 :زشاره م  شود

  هرمودن:  زلف. پیامبرزکرم
ََ اللّنن   ِِ الفّنناِ  ِرفننَد اللّنن  َمفلِلَننً  َ َأهننَربِنِقم ِمنن }أفَضنن

 َِ  {ِةَ لَِّر إحسانِ ِ  َ سيَلً  الِمحِس
بءترین مردم نیاد خ:ز نی:   نادییک    
ترین آنان به ز ، نیکوکار  زست کیه ز   

 (11)نیک  ز  و:ردزن  نم  شودو

س  خوب  کرد  در  زو  بیا  }زگر به ک
خود رز گرزم  دزشیته ز    بیه   زین کار

خودت آبر  دزده ز ، پی  بیه سیب     
خوب  ز  که بیه خیودت کیرده ز  ز     

 ن تشکر مباشو.دیگرزن خوزها

خی:مات  »  در ر زیت زسالم  زست که
م من ناسپاس  م  شود،  یرز خوب  ز  

:ز  تعیال  بیاال می  ر د      به درگاه خ
میان مردم با گو نمی  شیود،   در

زما خوب  ها  کاهر با گو   شای  
ون بیرز  میردم   یود ری یم  ش
ء  باال نم  یت   به درگاه زلیزس
 (12)«. ر د

نیکی    ماابل کسان  که کیار در
دسیتور زسیالم   ، زنجام م  دهن:

بر زین زست کیه زنتریار تشیکر    
ز  سیو  دیگیر    ،ن:زشته باشن:

کسان  هستن: که ب: ن زنجیام  
کار نیک   خیر زنترار و:ر دزنی   
 .  تشکر کردن دیگرزن رز دزرن:
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ٹ  ٹ  چ  م  هرمایی:  متعاف خ:ز ن:

ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

  ٢88بِ رمران:  چچ  چ  چ
گمان نکین آنءیای  کیه ز  کارهیا      )

شان خوشحاف م  شون:    شت خود
د ست دزرن:)مردم آنءا(رز بیه خیاطر   

که نکرده زن: مورد تعریف کار )خوب (
 رزر دهن: ز  عیوزب زلءی  برکنارنی:   و
بلکییه بییرعک ( برزیشییان عییوزب  )

  (دردناک  زست!

ثبت کردن کار دیگرزن بیه نیام خیود    
ر دزن    تشکر دیگرزن نییا  بخاطر و:

زمر  ناپسین: زسیت کیه بایی: ز  آن     
 .پرهیا شود

 فواید و آثار سپاسگزاری

دالیل  یاد   جود دزرد تیا وی:ردزن   
دیگییرزن باشیییم. ز  مسییائل کورییک 

مانن: تشکر ز  پ:ر    گرهته تا مورد 
تشکر ز کس  که جیایش رز   مادر. مثال

می  دهی:     ی  شءر  به میا سر در
تاما رد شیویم.   م  کش: رکنایاخود رز
کس  که یک گیالس آب بیه  تشکر ز 

ما م  ده: یا برز  رزه زن:زختن کارمیا  
 .تالش م  کن:

در  ن:گ  ر  زنه با توجه بیه جمعی    
بودن نوع  ن:گ  بسیار پیش م  آی: 
که دیگرزن به ما کمک کنن:، برزیمیان  
کار  زنجام دهن: یا بیه هیر طریای     

  زلبتیه  بار  ز  ر   د ش ما بردزرن: 
 زهرزد دیگر زجتمیاع، بالعک ؛ ما برز  

سودمن: م  شویم. در زین شیرزیط ز   
 .شودم  ما سپاسگازر  

زگر ز   بانشان نشنویم ممکن زسیت   

ن نییا یکی  ز    تشکر کردن ز  دیگرز
زنسیان   رییات  زست که هی یصوصیخ

م  توزنی: دزرز باشی:   بوسییله زیین     
م به خصلت هم به خود زر ش ده:   ه

کسان  که شکر گازر هستن:  ،دیگرزن
کیه   می  باشین:  دزرز   یهگ  هیای   

 دیگیرزن متمیایا   آنان رز ز  شخصیت
برخی  ز  زیین خصوصییات     ،م  کن:

 :زینچنین زست

  شکر نیم  ز  زر شءا  .1
تیرین   گرزمیی  » ز  بارگ  پرسی:ن: 

کسی    مردم ناد خ:زکیست؟ هرمیود  
کییه  وتیی  ریییا  بییه ز  دزده شییود 

ت  یازر  میی  کنیی:    وییسیییپاسگ
 «شود صبر م  کن:. تاریگره

زنسان  شیاکر   سپاسیگازر دزرز     .2
هر زنگ    حکمت، زست؛  یرز نسیبت  
به نعمت   سپاس گازر  نعمت دهن:ه 
آگاه   شناخت دزرد   زر ش   وی:ر  
نعمت   نعمت دهن:ه رز م  شناسی:    

 .م  دزن:

سیان هیا    ز   یهگ  ها  بیار  زن  .3
وی:ردزن  ز خی:مات   مومن، تشیکر    

میوزرد  دیگرزن زست. ویرآن کیریم در  
 بیه عنیوزن   متعاف متع:د، ز  خ:ز نی: 

کرده زسییت، ز  یییاد(شییکور  شییاکر)
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ جملییییه  

  .٢58ال عرة:  چں
زنجییام کسیی  کییه هرمییان خیی:زرز در)

 کارها  نیک زطاعیت کنی:، خ:ز نی:   
 .(عمل ز ( شکرگازر   دزناستبرزبردر)

ر دزن دیگرزن هستن: کسان  که و: .4
دی:  سی  تر  به  نی:گ  دزرنی:   ز    
رضایت بیشتر  نسیبت بیه میردم      
زجتماع برخوردزر هستن:   ز  زینکیه  

وت ین: لی یت م  کن:میردم خیبه م
 م  برن:   آرزمش  آسیودگ  خیاطر  

  همچنین زین زهرزد مشیکالت   ن:دزر
رزکمتییر حیی  میی  کنن: صبرشییان 

  بیا  زسیت   دربرزبر نامالیمات بیشیتر 
ه دیگیرزن زر ش  مءربان    محبت بی 

به آنان منتایل  ها  زخالو  خود رزنیا
 .م  کنن:

ماابل کورک تیرین  کسان  که در .5
محبت  وی:ردزن هسیتن: همیشیه ز     

ن زنسان هیای  باشیعور     آنءا به عنوز

} آن کس  که به هرمود  )ک(حضرت عل . 1
شکرش رز زدزم  کن  مت م  ده:  ینع تو

شیییکرت  زگرولبیییا ز تورزضییی  باشییی:
برتیو   نود    هایش م  زهازی:   زگرخشبر

موجی  صیال    خشمگین باشی: شیکر تو  
 (31)ضمیر   عطوهتش م  گرددو. 

با و:ردزن  ز   حمیات   محبیت هیا     . 2
دیگرزن به آنان م  هءمانیم که تالش ها  

بیءییوده صییورت نگرهتییه زسییت   آنییان 
 .آنان رزم  دزنیم  اماو:رتالش ه

دیگر دگیر  درعمل و:ر دزن  موج  یا. 3
   ،زهرزد به خصو  زهرزد خانوزده م  گردد

آنءا م  آمو ن: که در وباف محبیت هیا    
  .دیگرزن ز  آنان سپاسگازر  کنن:

زلطییاف دیگییرزن موجیی   ویی:ردزن  ز . 4
تاویت رهتار نیک م  گردد به زین معنا که 

ف میا لطفی  زنجیام دزد،    زگر کس  در وبیا 
زین  عمل ز  موج  م  شود کهو:ردزن  ز 

 .لطف رز در موزو  دیگر زدزمه ده:

با و:ردزن  م  توزنیم خستگ   حمیات  . 5
  کوشش  که دیگرزن برز  ما زنجیام دزده  

 .زن: ز  تن آنءا خارج کنیم

ذزت زنسان نیا  بیه گرزمی:زشیت دزرد،    .6
یعن  برز  ز  بای: زرج   ورب وائیل شی:     
سپاسگازر  ز  دیگرزن باع  م  شود نیا  

  .در زنسان زرضا شود به تکریم

مءیر ر     تشکر ز  دیگرزن ییک نیوع  . 7
تعلیق   عشیق بیه    زست   گونه ز  ز  زبرز 

 .همنوع زست

و:رشناس    و:ردزن ، گستره دی: میا  . 8
رز بیشتر م  کنی:   باعی  می  شیود در     
ماابل مشکالت  که نازمی:   مایوسمان م  
کنیی: زحسییاس بءتییر  دزشییته باشیییم   

نسبت به ویوزنین   همچنین تصورزت باطل
طبیع    جریان  زوع   نی:گ  رز کیه در   
ذهن ما به  جودآم:ه برطرف م  کن:   به 
عبارت  و:رشناس ، نشیانه ز  ز  تربییت   

  .صحیح زست

 ،سپاسییگازر  بءتییر زسییتشییتاب در. 1
لطف دیگیر  ییا   و:ردزن  بالهاصله پ  ز 
جام گیرد   در غییر  دیگرزن نسبت به ما زن

مطلوب خیود رز ز   یت خاصزینصورت زثر  
 .یا کاسته م  شوددست م  ده:  

 خصوصیت انسان های سپاسگزار
کیه  زنسان  دزرز  خصوصیات  زسیت   ریه

م  توزن: پسن:ی:ه ییا نیا پسین: باشی:،     

دلخور شیویم   همیین طیور    
دیگرزن، شک  نیست که شکر 
مخلییوق عییال ه بییر زییین کییه 
زطاعت ز  هرمان خیالق زسیت   

حی   برز  خود هرد هم آثار ر 
سییازی  دزرد،      ر زنیی  بییه

:ردزن  ره تاثیر  ب:زنیم وزگر
آن ز  مسیلماً  دیگرزن دزرد در

 بیشتر زسیتفاده می  کنییم،   
تشکر ز  دیگرزن آثار هرز زنی   

پ  دزرد که به رنی: نمونیه   در
 :آن زشاره م  شود
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بیین  در م  شود؛ زین زهیرزد  بازدب یاد
زطرزهیییان، زنسییان هییای  محبییوب   

 .باشخصیت شناخته م  شون:

زنسان های  کیه لطیف دیگیرزن رز     .6
هرزموش نم  کنن: سرشار ز  نیر ها  

کسان  که و:رشیناس   ،مثبت هستن:
 بیاطن هستن: ناش  ز  توجه آنءیا بیه   

خودشان زست   ب: ن توجه به خود   
توزن به نیر ها   شناخت  زو  بینانه نم 

 .مثبت در ن:گ  دست پی:ز کرد
 پاداش سپاسگزار
جی:ز ز  زینکیه    دیگرزنسپاسگازر  ز 

مناه  شخص   یاد  برز  هیرد دزرد،  
  ثوزب زخر    یاد  نییا  زجر معنو  
م  خوزنیم  } پیادزش  ر زیت دزرد. در
هیییمانن:  سیییپاسگازر،خیور طعیییام

رزه خ:زسییت،   پیییادزش ر  ه دزردر
پادزش زنسان سالم سپاسییگازر مثیل   

صیبور زسیت،   زجیر    پادزش گرهتیار  
زجیر زنسیان   همانن:  توزنگر سپاسگازر

 محر م وناعت پیشه زستو.
 زیان های ناسپاسی

ترک شکرگازر  مخلوق، یا ناسپاسی   
ان نعمیت، دلییل بیر    در برزبر بخشن:گ
 جود شخص زسیت   ر   ناسپاس  در

که به خاطر آن، زر ش  برز   حمات   
نعمت ها  مردم وایل نیست، بلکه گاه 

هم می  دزنی:، رنیین    خود رز طلبکار 
 زبرخالق متعاف نییا کس  به یاین دربر

گازر  نخوزه: کرد، به خصیو    شکر
زین که نعمیت هیای  کیه میردم بیه      
یک:یگر م  دهن: رون مح: د زست   
گاه، به رشم م  آی:، برخالف نعمیت  
ها  زلء  که تمام  جود ما رز درعمیر  

 حاطه کرده   به همیین دلییل گیاه ز    ز
 .مخف    پنءان م  شود  ش:ّت ظءور،

ر کییه دزرز  تشییکر کییردن همییانطو 
منییاهع  زسییت تییرک آن نیییا دزرز   
مضرزت هرز زن  زست که رن: نمونه ز  

 :آن رز بیان م  کنیم

یک  ز  نشانه ها  مءم هر مایگ     .1
پست  یک زنسان زیین زسیت کیه در    
برزبر خوب  مردم   یا نعمت هیا  بی    

و:رنشناس باش:. متعاف پایان خ:ز ن: 
  :در ر زیت  رنین م  خوزنیم

پست  زین زست   م ان التشن ر الفعمن اللؤ } 

 5الول کافی/  .1
 اتمه .2
 ال ره الاا ره .9
 حتف ال،قول  .5
 من الحیضره الرقیه .1
  م  ی،قوف ک:ینی/الول کافی .3

 مهات .14
 مهات .11
 5رسایل   .15
 داراحلک  .19
 

 ریون  که نگوئیم مثالً نکنیم زشخا 

 وی:ردزن   بیه  نییا   زست کورک بچه

 .ن:زرد

 آن ز  کیه  ز  یامسیوله  موضیوع  -5

 مشخص دویااً بای: کنیم م  و:ردزن 

 ز  کار ک:زم ز  شود متوجه هرد تا شود

 .زیم نموده و:ردزن 

 مووعیتءا  در تشکر  رسم رزه هررن:

 ها  رزه بیان زما بوده متفا ت مختلف

 تیا  دهی:  م  رز زمکان زین هرد به آن،

 ز  مختلیف  هیا   مووعییت  در بتوزن:

   مفیی:  کنی:  م  زحساس که ر ش 
 .کن: زستفاده زست کارآم:
 :کالمی تشکر

 توزننی:  می   کلمیات   یاد  زردمو در

 بیه  رز زنسیان  عوزطیف    زحساسیات 

 موزرد زین ز  یک  کن: منتال دیگرزن

 طیرف  ز  نیک    خیر که زست  مان 

 کیه  باشی:  رسیی:ه  زنسیان  به ماابل

 می   آمیا تشکر   زحساس  باجمالت

 .کنیم سپاسگاز  ز  ز  توزنیم

 :نوشتاری تشکر

 ز  تشیکر  ییار   کالم ز وات بعض  در

  بان  تشکر زمکان   ن:زرد رز زندیگر

 توزن م  موزو  زین در که ن:زرد  جود

 زرساف مسییج  یا متن یا نامه نوشتن با
 خود سپاس   دزن  و:ر ز طریق مبایل

 صیورت  بءتیرین  به ماابل طرف ز  رز

 .  دهیم زنجام
 ... زدزمه دزرد.

 مأخذ:
 1رسایل    .1
   الارارسرین .5
 من الحیضره الرقیه .9

 که سپاسگازر نعمت نباش و.

شخص  که ز   حمات دیگرزن تشیکر   .2
نم  کن: رزهان نیک  زست کس  که بیه  
ز  نیکی  شیود،   ز  ناسپاسی  کنی:، در     
نتیجه نیکوکار رز ز  نیک  به دیگرزن بیا   

 دزرد. 

 وت  ز  دیگرزن به دلییل کیار  کیه     .3
کار ز  جلیوه نمی     کرده زن: تشکر نکنیم

کن:   به رشم نم  آی:   همین ن:یی:ن  
دیگرزن   زهمیت وائل نش:ن برز  آنیان  
باع  م  شود هرد زحساس زمنیت خاطر 

 .ن:زشته باش:
 نتیجه:
 زما برشمردن:  یاد  عوزمل آرزمش برز 

 تشکر به توزن م  کارآم:   مءم علل ز 

 باعی   کیار  زیین  ع:م  یرز ردیک زشاره

 عالیتیهی  ز   نگرزنی   بطرزیزضی  زیجاد

 .شود م  ش:ه جامیزن

 دزدن زنجیام  ز  بع: که  مان  زنسان  هر

 دنبیاف  به مطموناً شود تشویق کار یک

 تشویق ع:م زما. آی: م  بر کار آن تکرزر

 کار مج:د زنجام در سرد  باع  توجه  

 ز  باشی:  تکیرزر  به مجبور زگر یا   ش:ه

 زسیت  ممکن ،بلکه نبرده لوت آن زنجام

 .ببرد نیا جرن

 گیوزر   سپاسدین مه به ووف یک  ز  زئ

 زین نموده، زحسان  تو به که کس  ز  کن

   ودیش م  انیزحس :زر یپای باع  زمر
 د زم سانیزح ن یکین گوزر یسپاس زگر

 .یاب: نم 

بنا ً شیوه ها  که زخالواً به آن متمسیک  
شویم  عرف   عادزت رز نیا درنرربگیریم 

   شود.ذیالً به آن زشاره م
 زست ال م که زهرزد  ز  بای: و:ردزن  -1

 خیود  همسر ز  بخوزهیم زگر ،گیرد زنجام

 دزده زنجیام  کیه  خیوب   عمیل  درماابل

 رز سپاسگازر  زین بای: نمائیم و:ردزن 

 هر ن:زن نه   ز  بنماییمخود ز 

 بایی:  وی:ردزن   کمییت    کیفییت  -2

 زنجیام  عمل کمیت   کیفیت با متناس 

 باش: ش:ه

 هیا   شیوه ز  :ردزن و یمماین سع  -3

 زسیتفاده  پسین:ی:ه  غیرکالم    کالم 

 به  سپاسگازر   کردن تشکر مثالً کنیم

  .لبخن: همرزه

 سین  بیه  محی: د  رز و:ردزن  عمل -4
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هرمود  خوشا به حاف مخلصیین،  زیشیان   
ن: که نورشان تمام تاریک  ز ررزغ ه:زیت

 رز ر شن کرده زست. ها

ب:نیه   ر     زخال  جوهر زعماف صالحه، 
تمام زعماف م  باش:  جود هرعمل ب: ن 

بءیا    زخال  دزرز  هییچ گونیه زر ش    
عمل کیه   هر هعل   در معنو  نم  باش:،

نف  بیرز    زخال  نباش: آن عمل های:ه  
 همچنان  یبیا     صاحبش نم  رسان:  

 . ینت هرعمل مربو  به زخال  زست
کسانیکه میخوزهن: عمل کیرد شیان    بنا ً
آن رز  أخ:ز نیی:   زر ش باشیی:  زدزر

مستحق ثوزب شون: ضیر ر   وبوف نمای:  
تصیمیم   زو:زم   هر در زست که زخال  رز
که زخیال      یبای ز  شان شامل نموده  

  رد زستفاده نماین:.آ جود میه عمل ب در
رونکه زین  زژه در دین ما ز   :واژه اخالص

وز  بسیار زر شمن:  برخور دزر بوده محت
ف رز تشیکیل می:هی: یعنی       ر   زعما

عملیی  بیی: ن  جییود آن وبولیییت هییر 
پییویرهتن  نیسییت، بنییا  حساسیییت    
مفی:یت موضیوع ماتضی  آن زسیت تیا     
تحت عنوزن زخال ، زهمیت   مازیا  آن 

 ترتی    تءیه گردد.
 تعریف اخالص 

پیرزمون زخال  تعریفات گوناگون  جیود  
پاییان بیه شیکل     دررز زینک آنءا  رد  دز

 مقدمه

 الحمننند ه  الصنننجة  السنننجم رلنننع سنننيدنا محمننند
  رلع بل   صنح     افضِ مَ اَلص ه  نا ا  

تبارک  تعال  م  خ:ز ن:منَ  اال   امابعند:
    هرمای:

 5ال يف : چں  ں   ڳ  ڳ  ڱڱ ڱ  ڱچ 
یشیان  ه ززین بی درحال  که جیا  ترجمه:
دزده نش:ه زست کیه مخلصیانه     دستور

 حاگرزیانه خ:ز  رز بپرستن:.
 خ:ز ن: متعاف هرموده زست 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ

 ٢٦١األنعام:  چۈ
ا    عبیادت    یسیتن     بگو نمی  ترجمه:

خ:ز زست که پر ردگیار  آن مردن من ز 
زین زست که تنءا خی:ز     جءانیان زست

رز پرستش م  کنم   کارها  زین جءان 

 .بیان میکنممختصر 
 خلص یخلص خلوصاً للت ز  در اخالص:

 معن  خالص گردزن:ن ییک رییا ز   ه ب
 ناص زست. عی   

 بمعن  تیرک رییا     عبادت: طاعت و در و
 سمعت م  باش:.

یگانیه   زخال  عبیارت ز   :اصطالح در و
خ:ز نی:  رزسیت   به صی:ق   دزدن ورزر

عبیادت   طاعت   دررز  سبحان  زح:  
 میباش:.
برزبر  عبارت ز  منرم، مسا     :اخالص

 .زست باطن   ظاهر بودن زعماف بن:ه در
ساختن ز  خالص   مناه عبارت  اخالص:
 نوزوص م  باش:. زعماف ز 

ننج االَجص  ظلمننات ا اية الندنيا بعمننِ اآلَننرة  
 فع ضجء ال واب  السف .

آن زست که زنسیان در ویوف      :اخالص
تالش   کوشش  عمل زش یکرنگ باش:،

آن محض رضا  خ:ز باش:، ب: ن توجه 
 برتیر ،  به مصالح   منیاه  شخصی ،  

لا    پیشرهت، بلکه بیه خیاطر    ماام،
جبرزن کارها   دهی  رذزئیل زخالوی       
رسی:ن به خشینود  خ:ز نی: باشی:.    

نگااي  ناب  اب مياان  ادي،ااباد دياابا          اسالم ما)

سيد جعفر  ميرجم: د سا قسي اخالق  اسالم( تأليف:

 .حسين 

 رنیین مفءیوم    متوکره تعریفات   ز  

م  زن:ز م  درمسیررضایت ز  رز خود
زن رزه ییاد   بربوف ماف  جان در

م  کوشم   درزین رزه م  مییرم،  
 حیاتم ذخیره مماتم شود.تا
: َسننننِمَعِت َ ِسننننجَِ اِه } َِ رننننَ ثَنَجبَنننناَن  هَننننا

 ِِ : " طِننننجَبى َصنننلَّى اللَّننننِ  َرَلَيننننِ  َ َسننننلََّم ةَنِعننننج
ََ ِأ لَُِنننننننَ  َمَصنننننننابِيِ  الننننننند َ ى  لَِلِمَخِلِصننننننني

َف   ظََلَماءَ  ِ  ِفونَ ِقَم ِك   .{تَنَوَجلَّى َرفنَ
 ۸۶۸۶شع  االةمان شما   حدةث 

ر زیت  حضرت ثوبان ز  ترجمه:
شیینی:م  زسییت کییه ز  رسییوف
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معن  حاصل میشود که زخال  عبارت 
 تاییرب   :ن عمییل،یییخییالص گردزن ز 

نادیک  توسط آن به زهلل  زح: سبحان 
نیه   سیمعت نباشی:     آن رییا    که در

  متیاع  بخاطر  ب:ست آ ردن یک ریا 
بلکه بخیاطر زمیی: دریاهیت       د گور.
طم   عااب   ترس ز  خ:ز ن:   ز  ثوزب

 .باش: رضا  ز 
 اهمیت اخالص

زهمییت   زخال  درتمام زمور  ن:گ  ز 
رعایییت آن  خییا  برخییوردزر زسییت  

 أخ:ز ن: ناد زعماف در وبولیتباع  
 میشود.

ع:م رعایت زش سب  عی:م پیویرش   
ضر ر زست نیت خویش  زعماف میگردد

رز در هرعمل  که زنجام می:هیم خالص 
کلمۀ زخال  به زتفیاق  یم رونکه بگردزن

زعماف ترین  زساس  زئمه جءان زسالم ز 
زصیل  ول  زست ب: ن شک زعماف ولی   

 زست. پیامبرزش برز  محبت زهلل  
ال م  زسیت کیه    مسلمانان حتم    بر

 باشین: رییا     أمخلص بیه خ:ز نی:  
زنجام زعماف شیان   زجرز   سمعت رز در
  در طاعیات   عبیادزت    جا  ن:هنی: 

امن:  خ:ز ن: منان رز در نرر شان رض
 بگیرن:.
نیکی   هرعمل   در ما:س زژه زگر زین 
 یبا  خا  به  گرهته شود  ینت  بکار
طیور  میسیا د    رزآن  عطا میکن:   ز 

 بءا  معنو  باشی:    که دزرز  زر ش  
 همین گونه زگر کس  بخوزه: کار کرد  

زمیی:   نتیجه مثبیت ب:هی:     زعمالش
اش: پ  ین:ه بدرآزجر دریاهت پادزش  

 ن:  زح: سیبحان در  که خ:ززخال  رز
 کتاب  یبایش ویرزن کیریم تعرییف     

  .خود رز آرزسته سا د توصیف نموده
 5ال يف : چڳ  ڳ  ڱڱڱڱ ں ںچ

زیین ب:یشیان    درحالیکیه جیا   ترجمه:
دستور دزده نش:ه زست که مخلصانه   

 حاگرزیانه خ:ز  رز بپرستن:.

س برزسا زست زبرزهیم  دین زسالم دین
دعییا  حضییرت زبییرزهیم   زسییتجابت 

نعمتءایش به ز  نشان دزده م  شیود    
آنءا رز به یاد م  آ رد، به ز  م  گویی:  
ره کار کرد ؟ م  گوی:  در رزه تو بیه  

 ادت رسی:م.کار زر پردزختم تا به شء
یی: در غ می  گیوی ،    خ:ز ن: می  گو 
بگوینی: شیجاع ، کیه     کار زر کرد  تا

گفتن: سپ  دستور می  دهی:   ز  رز   
کشان کشان به آتش م  زن:ز ن:، دیگر 

ه دزنش آموخته   یاد دزده کس  زست ک
ورآن خوزنی:ه زسیت ز  رز می      زست،  

آ رن:، خ:ز ن: نعمتءایش رز نشانش م  
رد، سپ  م  پرس: ده:   به یاد م  آ 

با زینءا ره کار کرد ؟ م  گوی:  دزنش 
آموختم   به دیگیرزن ییاد دزدم   بیه    
خاطر تو ورآن خوزن:م م  گویی: در غ  
م  گوی ، بلکیه دزنیش آمیوخت  تیا     
بگوین: دزنشمن: هست ، ورآن خوزن:  
تا بگوین: وار  هست  زلبته که گفتن:! 
سپ  دسیتور می  دهی: ز  رز کشیان      

: تا به آتش زن:ز ن: سپ  کشان م  برن
کس  زسیت کیه خ:ز نی: ر    زش رز    
گشایش دزده   ز  هر گونه میال  بیه ز    
بخشییی:ه زسییت، ز  رز میی  آ رنیی:    

رز به ز  نشان م  دهنی:   ز   نعمتءایش 
به یاد م  آ رد، خ:ز ن: م  پرس: آنءارز

 با زین همه نعمت ره کار کرد ؟  
د ست دزر  در هررزه  که تو م  گوی:
شود، در آن رزه خرج کردم به ج آن خر

در غ م  گوی ، خاطررضا  توم  گوی:
زین کار رز ب:ین خاطر کرد  تا بگوین:  
ز  بخشن:ه   دست  دف با  زسیت، کیه   

خ:ز ن: زیجاد ش:ه، پی  زصیوف عاایی:    
عاایی: زسیالم  بلکیه    محور ؛زبرزهیم

محور عاای: سایر زدیان زلء  زست گرره 
  زصیل  هستن: سایر زدیان تحریف ش:ه 

توحیی:   برزئیت ز     ؛عاای: زبیرزهیم 
شرک   مشرکین یعن  خلو  کامل برز  

 ؛برزهیمز زهلل تعال  زست. نمونه زخال 
تسلیم   زین کالم خ:ز ن: که بیان گردررز

لص به خ:ز ن: زست مشیاه:ه  کامل   خا
 زین گونه عیار کنیم. خودرز نموده  

 ویژه گی های اخالص

زخال  دزرز  خصوصیات    یهه گ  ها  
 یاد زست   در ذیل بیه رنی: میوزرد آن    

 زشاره م  نمایم 
عدم رعایت اخالص سب  عودم قبوول اعموال    

ویامییت پیرزمییون کسییانیکه  ر   میشووود:
آن  زعماف خوب زنجام م  دهن:  لی  در 

زخال  رز رعایت نم  کنن: حکم میشود 
آنءا دزرز  هیچگونیه زر ش   که عمل کرد
بای: آنءا بخاطر ع:م رعاییت   نم  باش:  

رزبطه  در ،:نزخال  به د  خ زن:زخته شو
إنَّ َأ َِ الفنا  ةِعَضن  ةنَجم  » هرمیوده  پیامبر
َِ اسوشنننقد فَننن ت  بننن  َفعرفَننن  نَعَمننن  العيامننن   َرليننن    ننن

َفعرَفقننا هنناِ: َفمننا رملننَت فيقننا؟ هنناِ: هاتلننِت فيننک 
حون  اسوشننقدِتِ . هنناِ: کنن بَت    ل فَّننک هاتلننت 
َِ  ثَّننم أمننَر بنن  َفِسننحَ  رلنن   أِلن ةعناِ  ننَر فعنند هينن
َِ َتعلَّننم العلنننم      قنن  حوننن  أِلعننَ  فننن  الفننا       ننن

  بنن  فعرَّفننن  نعَمنن  فعرَفقنننا  رلَّمنن     هننرأ العنننربَن فنن ت
َرلَّموِن   هاِ: فمارملنَت  فيقنا؟ هناِ تعلمنِت العلنَم  

  هننننرأِت فيننننک العننننربن  هنننناِ: کنننن بَت    ل فَّننننک 
تعلمَت العلم ليعاِ رالَم    هرأَت العربَن ليعاِ هج 
هننا يَء  فعننند هينننِ ثنننمَّ َأمنننر بننن  َفِسنننحَ  رلننن    قننن  

َِ َ سََّع اهِ  رلين    أرطنا   حو  ألع  ف  الفا       
مَ َأصفاف المناِ کلن  فن ت  بن  َفعرفَن  نعَمن  َفعرفقنا  
  ِ هنناِ: فمننا رملننت فيقننا؟ هنناِ: مننا ترکننِت مننَ سنن ي
ِتحننن   أن ةِفلنننق فيقنننا إال أنلعنننِت فيقنننا لنننک. هننناِ:  
کَ بت.   ل فَّک فعلَت ليعاِ: هج  جأي  فعد هيِ 

 «ثِمَّ َاَمر ب  َفِسحَ  رل    ق   ثِمَّ ألعَ  ف  الفا 

 .۶۰۹۱صحي  مسلم شما   حدةث  
در مورد آن نخستین کسیکه ر   ویامت 

وضا ت م  شودکس  زست که بیه شیءادت   
می  آ رد،  خ:ز نی: ز  رز  رسی:ه زسیت   

باره   ز   زلبته گفتن: سپ  در
 نیا همان دستور رز م  ده:.

تاثیر اخالص در بوزر  کوردن   ب : 

هرعمل کورک کیه   کار کوچک:
م یاهتیه  به زساس زخال  زنجیا 

زر ش  باشیی: پیییش خ:ز نیی: ز 
نسیبت    زال  برخوردزر زست  

به کس  که عمل  یاد زنجام م  
 هی:ف   ، درصیورت  کیه   ده:

زین عمیل کیرد خیود     ماص: ز 
عمل  زین کار  باش: ریا  نما   
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ز  ناد خ:ز ن: دزرز  هییچ گونیه    کثیر
هیرک  کیه    زر ش  نخوزه: بیود بنیا ً  

کییردش زر ش دزشییته  عملمیخوزهیی:
زخال  رز درهمییه زمورخییویش شیی:با

 ده:.بنیاد ورزر زساس  
رنان بارگ ناریا رزارککه زخال  زست 

: که مانن: کوه در آی:، همیان  م  گردزن
 بیارگ رز رنیان نیاریا    که ریا کارطور
  نی    سنگن    کن: که ناد خ:ز ن:می

ه باش:   به صورت گرد پرزکنی:ه  ن:زشت
رزبطه خ:ز نی: بیارگ    آی:. دردرهوز در
   رمای:م  ه

ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 

 ١٣اللرهان:  چچ
ه زنجیام دزده  رون به زعمال  کی  ترجمه:

رون غبار  پرزکن:ه  زن: بپردز یم آن رز
 م  کنیم.

زبن مبارک گوی:  ره بسا کار کیورک   
که نیت آن رز بارگ م  کن:   ره بسیا  
کار بارگ  که نییت آن رز نیاریا می     

 گردزن:.
 .۰۹۹/ صلح  ۶ء  لدسيرارجم الف ج

   حیل ولی  م  :درونیاخالص و پاکی : ج
کنتر ف تمام مسوولیت مکان  زست که 

رز ب: ش دزرد رونکه رئی  تمیام  ب:ن 
 صیحیح    آنزگیر زعضا  بی:ن زسیت   

 درست شود تمام زعضا  ب:ن درست  
  زگر آن هاس: شود تمام سالم میگردد 

 زعضا  ب:ن نیا هاس: میشود.
م  سالم باو     صحیح وت  ول  بنا ً 
آن رز توسیط زنجیام زعمیاف    کیه  مان: 

 کی: رت،  کینیه،  مخلصیانه ز   صالحه  

دزرز   میاف     همچنان صورت  یبیا   
جایگاه پیش خ:ز ن: هیچگونه  مکانت  
یگانه ریا  که خ:ز ن:    ن:زرد.  زر ش
 ز  ول  پیر  رز م  پایرد زعماف صالح   ز 
 هرمیوده  رزبطه پیامبر ال  زست درزخ

َِ َ ِسننجِِ اِه َصننلَّى اهِ } : هَننا َِ ََ َأبِنن  ِهَرةَنننَرَة  هَننا َرنن
ِإنَّ اَه اَل ةَنَفلِننننننننِر ِإلَنننننننى ِصننننننننَج ِِكَم »َرَلَينننننننِ  َ َسنننننننلََّم: 

ُِمَ  َم َ َأَرَمننناِل ُِ ََ ةَنَفلِنننِر ِإلَنننى هِنلِنننجِب ُِننن َم  َ َل ُِ  {َ َأَمنننَجاِل
 (١5٦٣صحي  مسلم شما   حدةث) 

ر زیت زست که رسوف زهلل  ةزبو هریر ز 
 تعال  به صورت   هرمودن:  زهلل تبارک  

نم  کن: بلکه بیه ولی     زموزف شما نرر
 زعماف تان م  نگرد. ها  شما  

هرگیاه عمیل    اخالص و بخشوش گناهوان:  
مطیابق بیه    مخلصانه   بشکل خالصانه  

زنجام یاب: سیب    سنت رسوف گرزم 
ننیی:  ن بخشییش گناهییان میگییردد ما

خ:ز نی:   می:ه: هاس:  که به سگ  آب
، میگردزنی: ز  رز مشموف بخشش خویش 

  یا  سیله   آ زر نوزیا نریر کس  که  م
، خ:ز ن: ز  می:زردسر رزه بر  زذیت  رز ز 
خییویش وییرزر  بخشییشرزموردعفییو  

 .می:ه:
 .٦ لد ۸۶۶مفقا  السف  صلح  

سر ت ز بردزشتن یک شاخه   درخمثالً
وزنی: سیب  بخشیش    رزه رگونه می  ت 

گناهان باش:؟ زیین بیا زخیال  شی:ن      
زست. یا  ن  ناکار با آب دزدن به سیگ   
رگونه بخشیی:ه می  شیود؟! ریون ز      
رنان مایه یی  ز  زخیال  رز در دلیش    
هرزهم آ رده زست که جا خ:ز ن: به آن 

 پ  نم  برد.
زین ریا  زست که بسیار زن:ک در میان 

ن  ن باره   زی مردم رخ م  ده:، زما در
رخ دزد، هم رنیان کیه بیرز  صیاح      
گناهان بارگ که زین کلمه رز بیر  بیان   

زخال  دزشت،   آن که میان  رز   رزن:ه  
همچنان هرشیخص   ز  سر رزه بردزشت  

ر   زخال  ییک عمیل خیوب  رز     که ز 
هیی: پییادزش آن رز دریاهییت زنجییام می:
 کیه آن عمییل هیم خییورد    میکنی:  لو 

 کورک هم باش:.

گفتن کلمه الزله زالزهلل   :توحید اخالص در
شی:ن در ز ه   ر   زخال  سب  با  ز 

 عرش خ:ز نیی: میشییود  آسییمان تییا
 رعایت عمل زخال  درتوحی: عبارت ز 

تعال   دزدن خ:ز ن: تبارک   یگانه ورزر
ز   تمییام آنچییه کییه ز  در عبییادت   در

 مخوزه  بنا  ال م زست که با زخال  در
د مان گناه  مینه  ر  پرهیا ز  توحی:  

رضیامن:    رز به بءشت بیمه نمیوده   
سییا یم دررزبطییه  آن خودپر دگییارز 

ما هاِ ر َد ال إلَ  إاّلاه هط  »هرمود  پیامبر
السنماء حوّن  تعضن   مخلصاً إاّل فِوحت ل  أبجابِ 

 .۰۱۰۹سفَ ترم ی «ا وفَ  ال  ائرَ إل  العرش ما
هر ک  با زخال  کامل ال زله زال  ترجمه:

دزم ز  گناهییان بییارگ زهلل بگوییی: مییا
عرش خ:ز به ها  آسمان تابپرهیاد در

 ر یش با  م  شود.
یگانیه   محل وبولیت   :اخالص در سجده

که دعا درآن وبوف میشود سج:ه یمکان
زست پ  کسییکه میخوزهی: دعیایش    

 ود بایی:  ییاد سیج:ه کنی:،    یوبوف ش
،   که خ:ز ن: آن رز م  پاییرد زسج:ه 
عی   زخال  دزشته باشی:   با  ریشه در

 گردد در یانمحو  خطا رهعت درجه  
  هرموده پیامبر رزبطه

مَ ر د َةسننننِجد ه سننننجدًة إالَّ  َفِعنننن  اهِ بقننننا مننننا»
 .«ي  ً   حطَّ رف  بقا َطيُ ً 

 .۰۶۶صحي  مسلم شما   حدةث 
ک  بیرز  خی:ز بیه سیج:ه     هر ترجمه:

  ز  رز باال م  برد زبیفت: خ:ز ن: درجه 
 :.   گناه  رز ز  ز  پاک م  کن

میاه   ماه مبارک رمضان، اخالص در روزه:
 آمر ش، ماه ملفرت، ماه خیود سیا  ،  

ماه بخشیش   ماه عبادت، ماه عبودیت،
نییا ف برکییات خ:ز نیی:  مییاه گناهییان،
هرکسییکه زیین میاه     زسیت   رحمان 

زیمییان  ر   زخییال    هرخنیی:ه رز ز 
 پیادزش بیاگ رز ز      ب:روه میکن: زجر

آن خییود میسییا د پیی  کسییانیکه   
زر ش دزرز  زهن: عمل صیام شان میخو

آن رزه نی:زده،   سمعت رز در باش: ریا  
مخلصیانه بخیاطر دریاهیت     خالصانه  

  گردد حس: پاکسا    عا:ه  
 یبایءا  موج  پایرش پاکیءا  
 کییه  درخییویش شییود وسییم

 هرموده زست ربپیام
رّل( الةع ِ منَ العمنِ  ِ   ) إن اه}  

 {إال ما کان ل  َالصاً   ابوغ  ب    ق 
 .۰۶۰۹شما   حدةث  سفَ نسائع 

زعمیال    تنءا آن:ز ن: خ ترجمه:
 بیا  رز وبوف م  کن:کیه پیاک    

زخییال  بییرز  ز    بییه منرییور 
 خشنود  ز  باش:.
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زییین مییاه  زمییی: آمییر ش ز  پییادزش  
  ییرزوپرمیمنت بشکل بسیار عال  پی 

  هرموده رزبطه پیامبر نماین: در
احوسنناباً ِرلننَر لنن  مننا  صنناَم  مضنناَن إةماننناً   َمننَ »

َم مَ ذن    .۰۶صحي  بخا ی شما   حدةث  «تعدَّ
هر ک  با زیمان   به زمی: پادزش  :ترجمه

ماه رمضان رز ر  ه بگیرد، گناهان  کیه  
 پیش ز  آن کرده، بخشی:ه م  شود.

 یک ر   ر  ه گیرهتن کیه آمیختیه بیا    
 نجیات ز   زخال  باش: سیب  رهیا     

 خ:ز نی: تبیارک     آتش د  خ زست  
تعل  بخاطر بن:ه گانش هرصیت هیا    

  رز به زرملان گوزشته تا زنسیان  مناس
رز خود شان  بین:شن:   بکنن:   ها هکر

رزبطیه   آتش د  خ نجات ب:هنی: در  ز 
   :هرموده پیامبر

َمَ صاَم ةجماً فن  سن يِ اه باَرند اه   َقن  رنَ »
ََ َرةلاً   .۸۶۰۹صحي  بخا ی شما   حدةث «:الفَّا  س عي

در رزه خی:ز   هر کی  ییک ر     ترجمه:
د، خ:ز ن: ر   ز  رز به زن:ز ه ر  ه بگیر

 م  کن:. آتش د ر ز  رزه هفتاد پاییا
 شی  مکیان     اخالص در ش  زنده داری:

 مناس  برز  عبادت زست هضا  آرزم  
  ز  طرف ش  خ:ز ن: برز  زسیتجابت  
دعا  بن:ه گانش به آسمان دنیا هیر د  
میای: خوشا بیه حیاف کسیانیکه زیین     

    رزهرصت رز دریاهت میکننی:   بیه   
مییردم  زنرییار بییا خ:ز نیی: د ر ز  نیییا 

 خوزب رزحت خویش رز کنارمیپردز ن:، 
   نییا   بیارگ رز   گوزشته با پر ردگار

بیه شیخص     زین حالت  نیایش میکن:
زین نعمت بیارگ   میسر میشود که و:ر

زین هرصت مناس  بیرز    ز  رز می:زن:  
خویش آمر ش گناهان  محو  خطاها  

 بطه   پییامبر رز ردزستفاده م  نمای: 
َمننَ هنناَم  مضنناَن اةماننناً   احوسنناباً  » هرمییوده 

َم مَ ذن    .۰۸۹صحي  مسلم شما   حدةث «ِرلَرل  ما تعدَّ
هر ک  با زیمان   زمی: پیادزش   ترجمه:

ماه رمضان رز به پا دزرد، گناهیان  کیه   
 پیشتر کرده، بخشوده م  شود.

میومن   دوستی در راه خدا:پیرامون اخالص 
 حیاف    همیشیه ز   ن زست  برزدر موم

مسیلمان خیود    میومن    زحوزف بیرزدر 

 مان که به دوت  ضو می  گییرد   بیه    
مسج: م  ر د تنءا به خاطر نما  زست، 
لوز هر گام  که بر م  دزرد یک درجیه  

   ز به ز  دزده م  شیود   ییک گنیاه ز   
پاک، بع: ز  نمیا ش تیا  میان  کیه در     

ز  در د می   مسج: باش: مالئکیه بیر   
هرستن: م  گوین:  خ:زیا بر ز  صیلوزت  
بفرست خ:زیا ز  رز ببخش! شما هر رن: 
منترر نما  باشی:، مثل زین زست که به 

 نما  زیستاده زی:.
  انسان های با اخالص چراغ هدایت هسوتند: 

زعماف شیان   حاف کسانیکه دره خوشا ب
عبیادزت   طاعیات    زخال  میور نی:   

  زنجام م:هن: ر شن  زخال شان رز در
 بیایی: کسان  باشیم که زعماف خالصانه

 نور باتاریک  هارزهتنه ها   زنجام ب:هیم
  بیرز   ه:زیت زخال  ر شن بسیا یم  

دیگرزن زسوه   نمونه زخال  باشییم    
مخلصین ررزغ ه:زیت   نور هستن: با 

تیاریک  هیا  ظلیم      ر شنا  خویش 
رزبطیه   درخاموش میکننی:   هتنه ها رز
: }  هرموده گرزم  پیامبر َِ رنَ ثَنَجبَناَن  هَنا

: َسننِمَعِت َ ِسننجَِ اِه َصننلَّى اللَّننِ  َرَلَيننِ  َ َسننلََّم  ةَنِعننجِِ
ََ ِأ َلَُِ  َمَصابِيِ  الد َ ى تَنَوَجلَّى " ِطجَبى لَِلِمَخِلِصي

َف   ظََلَماءَ  ِ  ِفونَ ِقَم ِك  .۸۰۰۶شع  االةمان شما   حدةث .{َرفنَ
ب حااا   اا خبشااا فرماابب حضاارر وسااب 

ندکب نبوشان ا ايشان چراغ يدايت مخلصيند
 و شن کربه است. تمام تاويک  ياوا

زخال  دزرز  هوزی: بیارگ   نتیجه گیری:
 تمیام زمیور   رعایت زخیال  در  زست  

رهعیت    ن:گ  سیب  وبیوف زعمیاف     
همچنان  جود زخیال    درجه میشود  

برزدر مومن زش رز د سیت   باخبر باش:  
کییه بییرز  خییود   هرآنچییه رز بیی:زرد  
میومن زش نییا    بیرز  بیرزدر   میپسن:د
ماابل  کار  در ز هیچ نوع ه:ز بپسن:د  

بخصو   مومن خویش دریو نور د برزدر
مسیییلمان بخیییاطر  میییومن  برزدر د 

ر ردگارباهم د ست  میکنن: رضامن:  پ
بخاطر خوشنود  خ:ز ن: بارگ جءت   

جمیی  زجییرز  یییک عمییل خیر زنجییام  
خ:ز ن: ز هیم جی:ز    بخاطر یا میشون:  
کار   وت   ه:ز زین د ست    میشون:  
 ولی     میکن: که زخال  در تحاق پی:ز

رزبطیه   کرده باش: در ر   مومنین نفوذ
اه ا ومعنا   جن تحابَّا ف  } هرموده پیامبر
 .۰۸۹صحي  بخا ي شما   حدةث:{تلرَّها رلي  رلي   
هم د ست خ:زباکه به خاطرد  نفر ترجمه:

یا ز  ز  گردهم می  آینی:   ش:ن: به خاطر
 .هم ج:ز م  شون:

مسیج: یگانیه    اخالص در رفتن به مسجد:
سیبحان   خ:ز ن:  زح:  که زست   مکان

 برز  عبادت مسلمانان زنتخاب نمیوده   
سیب  حصیوف   رزن:ن درمسج: خوز نما 

 زجتمییاع در   دزنسییتهدرجییه  ثییوزب  
زتحیاد    حی:ت زتفیاق     بیانگررزمسج:

همیین مسیج:      تلا  کیرده مسلمان 
مکان تصمیم گیر  آن رز بودکه پیامبر

برز  پخش   نشر زسالم   زمور مسلمین 
 تعین نموده زست.

خاضیعانه،   هیرک  کیه خاشیعانه     بنا ً 
زیین مکیان   خالصانه بطیرف   مخلصانه  
  خ:ز ن: بیارگ    گام برمی:زرد  ما:س

توزنا برزیش رهعت درجه نصی  م  نمای: 
صنجِة الر نِ فن  {هرموده پیامبردر رزبطه 

الجمارِ  تضعِف رل  صنجت  فن  بيون    فن  سنجه  
َمسنننناً   رشننننرةَ ضننننعلاً   ذلننننک َأننننن  إذا تجضَّنننن  
ََ الجضننجَء ثِننمَّ َننرَ  إلنن  المسننجد الِةخر نن   فَ حسنن

الصجِة  َلم َةخِط َطجًة إاّل  فعت ل  بقا ي  نً  إالَّ 
  حنننننطَّ رفننننن  بقنننننا َطيُننننن   فنننننإذا صنننننلَّ  لنننننم تَنننننِل 
 ِّ المجئ نِ  تصننّل  رلينن  منناياَم فنن  ِمصننج اللقننم صنن
ِِ أحنندِکم فنن  صننجة مننا  رلينن  اللقننم ا حمننِ    الةننلا

 .۸۰۰صحي  مسلم شما   حدةث  }انولَر الصجةَ 
نما   که شخص به جماعت م  خوزنی:  

یست   پنج برزبر نمیا   زسیت کیه در    ب
خانه یا سرکار م  خوزن:، رون ز  همیان  

سیب    دنییا    باع  زعتماد در
رزه  وبولیییت پیییش خ:ز نیی:  

 مینییه  ز آتییش د  خ  نجییات 
 ر د بییه بءشییت رز هییرزهم   

ز همین  جه خوزستم  میسا د  
 پیرزمون ییک موضیوع بسییار   
مءم که دزمن تعمیل آن ز ولوب 

زعماف مردم بردزشته ش:ه رنی:    
زمی:  زرم  صفحه آماده نمودم  

کسیکه آن رزمیخوزن: درتمیام  
 ب:ه:.زمور ن:گ  موردعمل ورزر
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                                                                                                                                       معدم 
الحمنننده  حنننند   الصنننجة   السننننجم رلنننى مننننَ 
الن   بعد    رلى بل    أصنحاب  الن ةَ صندهجا 

  رد    بعد: 
طوریکه برهمه گان مبرهن زسیت کیه   

 یشه دینی  وبیل ز   ز در زن:یوم عاشور
زسییالم علیی  زلخصییو  در شییریعت 

دزرد  لیکن   سازیه زسالم  جایگاه ب
ویرزئ  آن توجه عمییق  پ در پیر    

ته هییا  دینیی  ز  شییمطییابق بییه دز
ضر ریات زهم پیر زن زین دین زسیت  
 طوریکییه خ:ز نیی: متعییاف میفرماییی: 

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    چ

   ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

ۅ   ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۅ 

ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

که ب  گمیان خ:ز نی: توزنیا   حکییم     
 «.زست
م منیان رز بیه    آیت هیوق خ:ز نی:   در

  هرمانبردزر  زحکام   ویوزنین   پیر  
ییر    شریعت محم:  زمر نموده   ز  پ
جلوه گامءییا   آنچییه رز شیییطان  یبییا 

 می:ه: من  نموده زست.
متکامیل زسیت هیچگونیه     زسالم دین

 یادت   کمی  رز پیویرز نیسیت  ییرز     
خ:ز ن: دینش رز بیه  سییلۀ حضیرت    

به زتمام رسانی:، یعن  زحکام    محم:
ووزنین رز به طور مکمیل   مفصیل بیه    

ن کرد، برز  هیچ کس  جا  نو مردم بیا
  تج:ی: در دیین بیاو  نمانی:ه     آ ر 

زست،   زگرکس  در زسالم زمر  رزنودر 
 باشی:   دین بوجود آ رد که در دیین ن 

ن شاه: نباشی:  زصول  ز  زصل دین به آ
دی: شریعت به آن توجه  مرد د بوده ز 
 نم  شود.

شیطان همیشه م  کوش: تا مسیلمانان  
رز ز  رزه زصل  شان به بیرزهه   گمرزه  
بکشان:، تا باش: همانن: خویش تع:زد  

 رز هالک نمای:.
 متعییاف میفرماییی:  رنانچییه خ:ز نیی:

نَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِي
  36النور:  فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

مخالفیت    که باهرمیان ز   آنان»ترجمه:
نن: بای: ز  زین بترسن: که بالئی   میک
ر شان گردد. یا زینکه دنیا(گریبانگیدر)

دنیاک )درآخرت( دریار   به عیوزب در 
 «.شون:

ائ  گونیاگون  زعیم ز    مصزمر   تمام 
 یرزن ، کشتار،  لالیه،   ,وحط ، جنگ

ذلت   غیره که گریبیانگیر مسیلمانان   
ءیا ز   زست سب  زساس  آن، د ر  آن
همیان   ز زمر زلء    رسوف    زسیت، 

زست کیه هییچ ر    نیسیت  زوعیۀ     
 تلخ  بیر مسیلمانان رخ ن:هی:، زمیا    
زهسوس که بخود نم  آئییم   متوجیه   

 نمیشویم!  
زسییاس  سوسییه هییا   رمتأسییفانه بیی

سینتءا متیر ک       شیطان  بعضی  ز  
ب:عت ها  به ناد مردم به عنوزن یک 

هایشییان  بییا ر هرهنییگ   سیینت در
جاگاین گردی:ه   تع:زد  بازین بیا ر  

ییوم   همانن: تجلییل ز   ب:نباف آن زن:,
 عاشورز .

کیه بیا ر  ه گیرهتن     ! ر   عاشیورز   
گناهان یکساف وبل محیو می  گیردد    

لییه   نیییرنگش بییا حی لیی  شیییطان 
یرزصل  زش خط ستوزنست زینر   رز ز 
عییال ه بیرآن، آنءییا رز  منحیرف سیا د.   

 ٨٠٢ - ٨٠٢البقرة: چى  ائ

ز  مومنییان! همگیی  » ترجمووه:
الم رزبه تمام   کماف بپویری: زس
به صلح   آشت  در آیی:،   ز    

گامءا  شیطان پیر   نکنی:   
به دنباف ز  رزه نر ی: ب  گمیان  
ز  دشمن آشکار شیما زسیت     
زگر بع: ز  آم:ن دالئیل  زضیح   

لاش شی:ی:    منحرف   درار ل
به دزم شیطان زهتادیی: ب:زنیی:   



 

    

 

 

   

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتک  زعماف نار ز  ب:عات دردین نمای:.
رنانچه تجلیل ز  زین ر   که یکی  ز   

زیام ر  ه  ها  تارب به خ:ز ن: دره رز
   م  باش: که باعی  ثیوزب    نفلها  

درجییه زنسییان میی  گییردد    رهعییت
نادییک می    بیه خ:ز نی:    زمسلمان ر

میا   وزرز  پییامبر بارگی   ، زین زمردسا 
ثابت زست که زمیتش   محم:حضرت 

رز نیا به آن ترغی    تشیویق نمیوده   
هرمییوده  زسییت رنانکییه آنحضییرت

ََ َأبِنن  َسننِعيد  اَلِخننَدِ يِّ   زسییت َِ   ضنن  اه رفنن َرنن هَننا
ََ َصنناَم ةَنَجًمننا ِفنن  َسننِ ي ِِ َسننِمَعِت الفَّ ِنن َّ َ ةَنِعننجِِ َمنن

رِةًلنننننا  ََ  ََ َِ الفَّننننناِ  َسنننننَ ِعي اِه بَنعَّنننننَد اهِ َ َ َقنننننِ  َرننننن
بخیاطر  )رزه خ:ز در کسیکه یک ر  ،«

ر  ه  بگیییرد، خ:ز نیی: (رضییا  خیی:ز
ر یش رز ز  آتش د  خ به زن:ز   هفتاد 

 (1)»د ر نگه م  دزرد ساف
ر زیت  آنحضرت درح:ی  و:س  ز 

ِ    زست َِ اِه ِكن َِ َ ِسنجِِ اِه؟ هَنا َِ  هَنا ِِ ابَن َرَمن
 بَيَم َلِ  ِإالَّ الصَِّياَم فَِإنَِّ  ِل  َ َأنَا َأَ ِلي ِبِ   .

هیر عمیل    یعن  خ:ز ن: م  هرمایی:  
هر ن: آدم برز  خیود ز سیت غییر ز     
ر  ه کییه آن بییرز  میین زسییت   میین 

( بیه همیین   4)»پادزش آن رز م  دهم
بیه ر  ه   منرور پیامبر گرزم  زسالم

  ساف ترغیی   گرهتن بعض  ز  ر  ها
کامییاب      ,سب  رحمیت  نموده زن: تا

  ،پیر    بن:  مسلمان در آخرت گردد
 جمله زین ر  ه ها ر    ماه محیرم  ز  
صنلى هناِ هناِ  سنِج اه  ضن  اه رفن رَ أب  هرةنرة)

* أفضنِ الصنيام بعند  مضنان شنقر اه اه رلي   سلم
أفضنننِ الصنننجة بعننند اللرةضننن  صنننجة  المحنننرم  

ر زییت می     ت زبوهریرهحضر (الليِ
بءتیرین   « کن: که رسوف زهلل هرمیود  
میاه محیرم    ،ر  ه بع: ز  ماه رمضیان 

زست،   بءترین نما  بع: ز  نمیا  هیا    
 (2)«.پنجگانه نما  ش  زست

 یرز ماه محرم نخستین ماه ساف زست 
عمل نیک ماننی: ر  ه  با زگر  زین بنابر

  پیر ز  برکیت    بءتیر  ساف ،آغا  گردد
 د.خوزه: بو

 هرعونیان میترس  که به تو برسین:   
هرزسیی  دزر ،  (غییرق شیی:ن ز  )نییه

لشیکریانش آنیان رز دنبیاف     هرعون با
 کردن:، درییا آنیان رز بگونیۀ شیگفت    

در میان زمیوزج خیود گرهیت،     زنگیا 
هرعون ووم خیود رز گمیرزه سیاخت      

 «.ه:زیت ننمود
 :ز ن: در سور  یون  می  هرمایی:   خ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  چ

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ٹٿ  ٿ  ٹ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  

 ٢٠یونس:  چڃ   ڃ  ڃ  ڃ
بن  زسرزئیل رز ز  دریا عبیور   « ترجمه:

دزدیم هرعون   لشکریانش برز  ظلیم  
  در پی   تع:  آنان رز دنباف کردن:   

نجیا کیه   ا بیه آ زیشان رزه زهتادنی:، تی  
غرواب هرعون رز در خود پیچی: گفت  
زیمان دزرم که خ:زئ   جود ن:زرد مگر 
آن خ:زئ  که بن  زسرزئیل ب:  زیمیان  
آ رده زن:   من ز   مر  هرمیانبردزرزن  

 «.هستم
 رنین م  هرمای:  درسور  شعرز خ:ز ن:

  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹچ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

ڃ  ڃ  چ چ   ڄ ڄ  ڃ  ڃ

 33 - 36الشعراء: چچ
ب:نباف آن به موسی  پییام    « ترجمه: 

دزدیم که عصا  خود رز به دریا بیان،  
دریییا ز  هییم شییکاهت   هییر بخشیی  
همچون کوه بارگ  گردی:   در آنجیا  

عاشورز که موضوع بح  زست، ، ر   ر   
عاشورز ر   دهم ماه محیرم می  باشی:,    

 گوشتهدرر زیت  خ:ز ن: گناهان یکساف 
 رز برز  ر  ه دزرزن زین ر   می  بخشی:،  
)رنننننَ أبننننن  هوننننناية ... هننننناِ  سنننننِج اه صنننننيام ةنننننجم 
راشنننج اء أحوسننن  رلننننى اه أن ةُلنننر السنننف  الونننن  

کیه   ر زییت زسیت   ز  زب  وتاده )ه لن (.
 زرم کیه   زمی: «هرموده زست  آنحضرت

خ:ز نیی: ر    عاشییورز رز سییب  کفییار  
 (3)گناهان ساف گوشته ورزر ده:.

 عاشورا در لغت

عرب   عشر م  گوین:  علما  للت در در
زصل کلمۀ عاشورز زختالف دزرن:، بعضی   

عربی  زسیت      م  گوین: عاشورز کلمیۀ 
کلمییۀ عبرزنیی  بعضیی  دیگرعاشییورز رز 

 (4):. خوزن:ه زن
 عاشورا نامگذاریسب  

نام عاشورز ه زین ر   ب نامگوزر در مورد 
زووزف   ر زیات متع:د  ذکر ش:ه زسیت  
بعض  م  گوین: کیه سیب  نامگیوزر     
عاشورز به زین نام همانا دهم میاه محیرم   
زست   زین ووف  زضح تر   نادیکتیر بیه   
دهم ماه محرم زست،   گفته ش:ه زسیت  

خ:ز ن: تعیال    که عاشورز ر    زست که
تع:زد  ز  پیامبرزنش رز به لطف   کرزمت 

جمله ز  زست که  زهتخار بخشی:هخویش 
رز نصرت بخشیی: در   خ:ز ن: موس 

کوره  با برزیش  ه رز رز دریا ،که ،زین ر  
شق نمود کیه ز  رنیگ هرعیون     کوره  

نجات یاهت   هرعون بیا لشیکرش غیرق    
گردییی:.  وییرآن کییریم نجییات یییاهتن   

وومش،   غرق ش:ن هرعون  با موس 
ر یویی ی  لشکرش رز در آیات  رنیین تص 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ  میی  نماییی: 

ٺ  ٺ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ ڀڀٺ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  

 (5) ٧٢ -٧٧طه: چڦڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
ما به موسی  پییام دزدییم کیه      « ترجمه:

شبانه بن:گانم رز کوچ ب:ه،   آنگاه رزهی   
رزه  )زین دریا بگشا ان درخشک برز  آن

نییه ز   (کییه رییون در آن گییام بگییوزر 

( ویومش  به موس    )دیگرزن رز
نادیییک گردزنییی:یم، موسیی    
ت جملگی  همرزهیان ز  رز نجیا   

 دزدیم سپ  دیگیرزن رز غیرق  
 »کردیم

    ر  یکه خ:ز نی: موسی   
 بن  زسرزئیل رز نجیات دزد،  ر   

   عاشورز بود، لیوز موسی   
بن  زسرزئیل زینیر   رز بخیاطر   
شییکر گییوزر  خ:ز نیی: ر  ه  

 گرهتن:.
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ز  شیکم نءنیگ     حضرت یون 
رز  نجات یاهت. , توبیۀ بابیا  آدم  

ز  وعیر   حضرت یوسف پویرهت  
 راه تاریک بیر ن آ رده ش:.

به زیین ر   بیه    رت عیس حض  
  در همیین ر   بیه آسیمان     دنیاآم:

برده ش:.    زوعه ها  دیگر  کیه ز   
 حوصله زین بح  بیر ن زست.

 روزه گرفتن عاشورا

در میاه   :یحضیرت محمی   مانیکه 
ربی  زال ف ساف ز ف هجر  به م:ینۀ 

در سیاف د م   ،  کردن:منوره هجرت 
متوجیه   در م:ینیه ماه محرم هجر  

ر  ه  یءود ر   عاشورز زهل هک ش:ن:
بیه متابعیت پیامبرشیان     م  گیرن:،

 حضییرتآن .حضییرت موسیی 
یارزنش رز به ر  ه گرهتن زین ر  نییا  
زمر نمود. که درصبح ر   دهم محیرم  

تا  دستور دزدن: حضرت بود که آن
 ههمییه ز  پیییر زنش زییین ر   رز ر  
بگیرن: در حالیکیه بعضی  ز  میردم    

:،  بودنییی کیییردهخیییورد   نیییوش 
به ویرز    دهکی:ه هیا      آنحضرت
هرستاد  نیا زشخاص  رز م:ینه زطرزف

ر  ه  زطیالع دهنی: کیه   میردم   به تا
  کسانیکه ریا  خورده   یا  :رنیگب

نوشیی:ن   نوشی:ه زن: نیا ز  خوردن  
 ر نیی:   بایییۀ ر   رز ر  ه   زمتنییاع

بگیرن:، در زین میورد زحادیی   زرد   
 یم کن  زکتفا م  رن:زست با ذکر 

ترك   فق ا ال ةِمَُ الوخل ص مف  إال ب ن صيام  
اً ه ِ  مضان   حيفُ  فيُجن المونر ِ  كان فرض

 ( 8.)  جب صجم  ال اسوح اب  
 لهییوق ز  عایشییه رنانچیه در  -1 

 ر زیت  آن ذکر گردی: که آنحضرت
بییه ر  ه گییرهتن ر    عاشییورز زمییر  

ر    رمضان  ل  هنگام  کههرمودن:.  
در ر   عاشیورز  هرض گردی:، بعضی   

 (1)»ر  ه گرهتن:   بعض  نگرهتن:
هوق ز  سیلمۀ بین    ن که درهمچنا -2

نایل نمیودیم کیه     ر زیت  رز زکوع
بیه میرد  ز  وبیلیه زسیلم      پیامبر

دستور دزدن: تا بیه میردم ورییه زش    
بگوی:  کسیکه غوز تنا ف نموده زسیت  
باو  ر   رز ر  ه بگیرد   کسیکه ریا  
نخورده زست پ  ر    خود رز تکمییل  

 (12)»نمای:  یرز زمر   ر   عاشورز زست
م  گوی:  زین ح:ی   :ل  وار مالع

داللت صریح بیر  زجی  بیودن ر       
عاشورز وبل ز  هرضییت رمضیان می     
نمای: که بع:زً منسوخ گردی:   حکیم  

 .سنت رز بخود گرهت
َصنلَّى اللَّنِ   أن  سنِج اه م  گوی:  :زبن ویم

  كننان ةصننجِم ةَنننَجَم راشننج اء ه ننِ أن ةفننلِِ َرَلَيننِ  َ َسننلَّمَ 
ٌِ  مضنننان  فلمننن ٌِ  مضنننان تركننن   فَنننر ا ننننِل فنننر

فق ا ال ةِمَُ النوخل ص مفن  إال بن ن صنيام  كنان 
فرضنننناً ه ننننِ  مضننننان   حيفُنننن  فيُننننجن الموننننر ِ  

ر    )پیییامبر   ننجب صننجم  ال اسننوح اب 
   مانیکیه   ،عاشورز رز ر  ه م  گرهت

ر    رمضان هرض گردی: آنیرز تیرک   
کرد. پ  ر    عاشورز وبل ز  رمضیان  

 ن منسیوخ   هرض بود سپ   جیوب  
 (11)گردی:نه زستحباب آن(.
 حکمت در روزة عاشورا

حکمیت ر       بعب:زهلل بن عبیاس 
ر   عاشورز رز رنین بییان می  کنی:     

بیه م:ینیه منیوره      مانیکه پییامبر 
هجرت نمیود، یءیود رز دیی: کیه ر       

ز   حضیرت  عاشورز ر  ه م  گیرن:
 »زین ریه ر    زسیت؟   «آنءا پرسی: 

زسیت، ر  یکیه    زین ر   نیک   گفتن:

 (6).بگیرد  یرز زمر   ر   عاشورز زست
مجننلأة بننَ زاهننر رننَ أبينن  بللننظ سننمعت مفننايي  -١

 سننِج اه ةننجم راشننج اء  هننج ةعننِج مننَ كننان صننائما 
 .اليجم فليوم صجم   مَ لم ةَُ صائما فليوم ما بع 

ت یر ز  پی:رش ر زیی  یا   بن  زهیمج ز  )
بیه ر  ه گیرهتن    کن: کیه پییامبر  م  

کسییکه ر  ه  «هرمود     عاشورز زمر نمود
پ  ر  ه زش رز تکمیل نمایی:     زست دزر

بیاو  ر   رز ر  ه   دزر نیستکسیکه ر  ه 
 (7)»  آنرز تکمیل نماین: «.بگیرد

 منسوخ شدن روزة عاشورا

در ماه شعبان ساف د م هجیر ، خ:ز نی:   
لمانان ر    ماه مبارک رمضان رز بیر مسی  

یارزنش رز ز  ر     هرض گردزنی:، پیامبر
که در سیاف ز ف   عاشورز من  نکرد طور 

زمر نموده بود زما به گرهتن ر    عاشیورز  
بع: ز  هرضیت ر  ه میاه مبیارک رمضیان    
 تشویق   ترغی  م  نمود طوریکه هرموده 

أمننر  صنلى اه رلينن   سنلمكنان  سننِج اه رنَ رائشن  هنناِ) 
 اء فلما فنٌر  مضنان كنان منَ شناء بصيام ةجم راشج 

 (صام  مَ شاء أفطر
ر زیت  لمومنان حضرت عایشه ز  مادر

زمیر بیه ر       زست که هرمود  آنحضرت
رمضان   که ر   هنگام   ل عاشورز نمود 

 هرض گردی: هرمود    بر ز 
ر  ه ر   عاشیورز   ،خوزهی: م   کس هر »

 خوزه: نگیرم  کسیکه نهر گیرد   
 عاشوراحکم روزه گرفتن 

علما زتفاق دزرنی: کیه ر    ر   عاشیورز    
 .سنت زست
که آیا در زبت:ز  زسالم وبیل   زیندر مورد 

ز  هرضیت رمضان ر    عاشورز  زج  بود 
 یا مستح ؟  

کیه    جیود دزرد د  ووف مشءور ز  علمیا  
سیت کیه   زیین ز صحیح ترین زین د  ووف 

   ر    عاشورز در زبت:ز  زسالم  زج  بود
تح  گردیی:،  ییرز   سپ  حکم آن مسی 

رز  کسی  بع: ز  هرضیت رمضان  پیامبر
أن  زمر ننمودزسیت  به گرهتن ر    عاشورز

  كننان ةصننجِم ةَنننَجَم راشننج اء َصننلَّى اللَّننِ  َرَلَيننِ  َ َسننلَّمَ  سننِج اه
ٌِ  مضنان  ٌِ  مضنان  فلمنا ننِل فنر ه ِ أن ةفلِِ فَنر

  ضن  اه رفن رَ سنلم  بنَ األكنج  ) -1
صننلى اه رلينن  أننن  * هنناِ بعننث  سننِج اه

  ننننج مننننَ أسننننلم ةننننجم راشننننج اء   سننننلم
ف مر  أن ةؤذن ف  الفنا  منَ كنان لنم 
ةصننم فليصننم   مننَ كننان أكننِ فليننوم 

 (صيام  إل  الليِ

ر زییت   سلمه بین زکیوع  ز 
مرد  به  زست که آنحضرت

ز  وبیلۀ زسلم زمر نمود تا بیه  
کیه   ردم زعالن نمای:، کس م

نخیورده زسیت ر  ه   تا حیاال  



 

    

 

 

   

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر  ه گرهتن دهم محرم به تنءیائ  ز   
پائین ترین مرتبه مرزت  ر    عاشورز 
میی  باشیی:   دلیییل آن حیی:ی     

هیوق ز    طوریکه درزست  لعایشه
آن یاد آ ر  گردیی:, همچنیان ر  ه   
گرهتن دهم محرم به تنءائ  مکیر ه  

دالیل ذکر ش:ه مکیر ه بیوده،    نیا با
طییور وطعیی  کرزهیییت آن ه مگییر بیی

در طیوف   درست نبوده  یرز پیامبر
منفرد ر  ه  طوره حیاتش عاشورز رز ب
 آر  مبارک  عمر آخرم  گرهت    در 

ر   نءیم رز بیا   برد تا در ساف آینی:ه  
ر  ه بگیرد. عمر بیرزیش  دهم محرم 
 زدزمه دزرد... .یار  نکرد

 ماخذ:

 (.0482بخاري ) -1

 1028ـ بخاري0( 0482بخاري ) -0

 (.1110مسلم  ) -3

 0/410مسلم  -8

، دائـــــمع اف  ــــــار   ٧0 –٧٧طـــــ     -5

ــيا  / ــار افيا اـــ  ا    و 885/ 11بسـ اآلثـ

 332افيامو   صـ 

 0/50بخاري  -1

 1٧/181صحاح  فقاري شمحع ده ا -٧

 1٧/181صحاح  ع ده افقاري شمح -4

 0/04ـ بخاري 0

 (1135صحاح مسلم) -12

 .٧1/ 0ـ  اد اف  اد 11

 (.0881ـ سنن اب  داود)10

 0/٧2(. اد اف  اد 3101ـ ميفق علا )13

ر    ذکر می  نمای: هنگامیکیه پییامبر   
زمیتش رز بیه ر  ه    عاشورز رز ر  ه گرهت  

گییرهتن زییین ر   زمییر هرمییود یییارزن    
هرمودن:  ز  رسوف خی:ز زیین    تآنحضر
عرمت  ناد یءیود   نصیار  زسیت،     ر   با

هر گیاه سیاف آینی:ه     «هرمود  آنحضرت
نشا  زهلل ر   نءم رز نییا  إزینر   هرز رسی: 

 (14)»ر  ه خوزهیم گرهت
 :ادقیام صی یت ز  زمی یانچه در ر زییرن

الواسنع  -هُن ا -) صنجمجا العاشنج اء م  هرمای: 
 (٢5ذنجب سف (.)  العاشر فإن  ةُلر 

 ز  زمام صادق   زیشان ز  پ:رش زمام بیاور 

 ر زیت می  کنی: کیه علی     علیءما زلسالم 
در عاشورز ر  ه بگیریی:، نءیم     »  هرمود 

 «.دهم  یرز که گناه یک ساف رز م  بخش:
 :فواید روزه گرفتن نهم و دهم محرم

مخالفت با یءود،  یرز آنءا تنءا ر   دهم  -1
 رهتن:.محرم رز ر  ه م  گ

زحتیا  در ر    دهم محیرم، تیرس ز     -2
ناوص بودن مءتاب   یا زحتماف خطا نمودن 

ن ر   نءم محیرم، کیه شیای: ر      یدر تعی
 دهم باش:.

د ر  ز  ر  ه گرهتن منفرد ماننی: ر     -3
رنَ أبن   جمعه که بعض  ها مکر ه گفته زنی: 

رننَ صننجم  سننلمصننلى اه رلينن     هرةننرة هنناِ: نقننى  سننِج اه
 (٢٦).الجمع  إال بيجم ه ل  أ  بيجم بعد  .ةجم 

ر   نءم   دهم رز ر  ه م   بزبن عباس
 (17)گرهت تا ر   عاشورز رز ز  دست ن:ه:

ر  ه گرهتن نءم   دهم   یا دهیم   سوم: نوع
ح:ی  نوع با یا دهم ماه محرم   دلیل زین 

 زست  بز ز  زج مطءرزت
ِْ َأَزَ اِ  الفَّ ِننن ِّ َصنننلَّى اللَّننن ََ بَنَعننن ِ  َرَلَينننِ  َ َسنننلََّم " َأنَّ َرننن

َ ِسجَِ اِه َصلَّى اللَِّ  َرَلَيِ  َ َسنلََّم َكناَن َةِصنجِم ِتَسنَع ِذي 
ِِّ َشنَقر " "  ََ ِكن ِ , َ  ةَنَجَم َراِشج َاَء, َ  َثَجثََ  َأةَّام  ِم اَلِحجَّ

َل ِ  ِِ الَِّ ي هَن نَ  فَنَقَ ا َأَةًضا, ِمََّ
  ز  بعضیی  ز  زج مطءییرزت ر زیییت زسییت

رز  «عاشیورز  »دهیم ر    نءیم    رسوف زهلل
سیه ر   ز  هرمیاه رز ,    ر  ه م  گرهیت   

یعنیی  ر   سییوم عییال ه نمییودن در زیییام 
ها  دیگر مسینون  ه عاشورز مانن: سایر ما

    (18)«زست

خ:ز نیی: بنیی  زسییرزئیل رز ز  رنییگ 
 موسی  ، لوز دشمن نجات بخشی:

َِ َر َّنا    زین ر   رز ر  ه گرهیت.  َِ ابَن  َرن
َِ َلمَّا هَنِدَم الفَّ ِنى   اَلَمِدةفَنَ  َ َ نَد  صنلى اه رلين   سنلمهَا

ََ َذلِننننَ   اَليَنِقنننجَي َةِصنننجِمجَن َراِشننننج َاءَ  َفِسنننُِِلجا َرننن
يَنننَجِم الَّننِ ى َأَظَقننَر اللَّننِ  ِفيننِ  ِمجَسننى الَ  فَنَعنناِلجا َهننَ ا

َِ َنِصننجِمِ  تَنَعِليًمنن َِ َرلَننى ِفَرَرننَجَن َ َنَحنن ا لَننِ . فَنَعننا
َِ َأَ لَنى ِبِمجَسنى »  صنلى اه رلين   سنلمَ ِسجِِ اللَّن ِ  َنَحن
َم  ُِ  آنحضییییرت َ َأَمننننَر ِبِصننننَياِمِ .«. ِمننننَف

هرمییود   میین ز  شییما بییه موسیی    
یین ر   رز  نادیکترم همین بود کیه ز 

ر  ه گرهت   زمتش رز به ر  ه گرهتن 
 (12)زین ر   خجسته زمر هرمود

حکمت  دیگر  هم نءفته بیوددر آن  
تا با زهل   وت د ست دزشت پیامبر

کتاب موزهات   نادیک   جود دزشته 
باش: خصوصاً در مسائل  که  ز  طرف 
خ:ز ن: مأمور به مخالفت آنءا نشی:ه  

 ز  امیخوزست تی  باش:، آن حضرت
زییین طریییق میییان زهییل کتییاب    
مسلمانان هضا  محبت   زلفت زیجاد 

هنگامیکه ع:ز ت، دشمن   زماگردد، 
  ض:یت آنءا رز در ماابل مسیلمانان  

آنءیا   ر  به زها ن  رهت، به مخالفیت 
 (13)دستور دزد.
هرمودنییی:  هنگامیکیییه  پییییامبر
بییاگرهتن  ر  ه شییکر   موسیی 

ر  ه  خ:ز ن: رز بجا آ رد   زین ر   رز
گرهت  یرز شریعت زمت هیا  وبلی    
شریعت بر ماست به شرطیکه منسوخ 

 شریعت ما تعارض ن:زشته باش:.یا با  
   ر  ه گرهتن نءم   دهم محرم  

ثَننِ  َأنَّننِ  َسننِمَع  ََ ِأَميَّننَ  اَلِعَرِشننىَّ َحدَّ َِ بَنن َأنَّ ِإَسننَماِري
ََ رَ   َّننا   َأبَننا َرَطَلنناَن ةَنِعننجِِ َسننِمَعِت َرَ ننَد اللَّننِ  بَنن

ََ َصنننناَم الفَّ ِننننى   ةَنِعننننجِِ ِحنننني
ةَنننننَجَم  صننننلى اه رلينننن   سننننلم

َراِشنج َاَء َ َأَمَرنَنا ِبِصنَياِمِ  هَناِلجا ةَنا َ ِسنجَِ اللَّنِ  ِإنَّنِ  
َِ َ ِسنننجِِ  ةَننننَجَم تِنَعلِِّمنننِ  اَليَنِقنننجِي َ الفََّصننناَ ى. فَنَعنننا

ِِ فَنننِإَذا َكننناَن اَلَعننناِم اَلِمَع ِننن» صنننلى اه رليننن   سنننلم اللَّننن ِ 
ِِ «. ِصنننَمَفا ةَننننَجَم الوَّاِسنننعِ  فَنلَنننَم ةَنننَ ِت اَلَعننناِم اَلِمَع ِننن

   صلى اه رلي   سلموَّى تِنِجفَِّى َ ِسجِِ اللَّ ِ حَ 
ر زیت کرده زست  بز  زبن عباس )

 (. 088٧ـ سنن اب   داود )18

ــا   -15 ــاألح ام  ــ ، 8/000تهــ

 0/138اإلسييصار 

 (.1٧03ـ سنن ابن ماج )11

 (. 088٧ـ سنن اب   داود ) 1٧

 (.3001ـ شمح م ا   االثار)14
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 ییدم  هییمز غازونییه هغییه غییازونم تییه واییی  

چییح پییه شیشییه ای کییمروکت میین  تییه راتیی  

او کلییییییییه چیییییییییح و اندیییییییییت شیشیییییییییه ای کمرتیییییییییه 

ننییمزی نییم یییمه بدخییه یییت چییح د  ینییا اوید 

والییییی  همیییییدې  دمییییی  لیییییه املیییییه پیییییه ژمییییییت او 

د  کنییږ  او یوییه هییما کییت نباتییا  پییه کییت کیی

پییه ژمییت کییت هیی   ټییه تییدې اخیسییت  کنیییږ  

او  را ییییم دی ممضیییییم  تییییه چیییییح صییییینعی  

هیمادونیییییییییییییم  یییییییییییییید کاربنیییییییییییییدا  اکسییییییییییییییاید او 

نیییایتاوج  اکسیییاید تملییییدوی چیییح هیییما تیییه 

خم یییییییت کنییییییږی او د مکییییییت پییییییه شییییییاو خییییییما 

داسییت یییم حالیت جییم و  لکیه  ییدم  هییمز 

چح و اندي ورته ننمز  بناتیه وتیي نیه  یی  

 نننیییه پیییه دې بدخیییه  او هیییما  دمیییم   يیییده

په ستا اتممسفنا کت د اوزو  طبقه ند  

او ییییییییا بی یییییییز لیییییییه من یییییییه   ه  یییییییی  پیییییییه ز و 

ی  یییییییییییالمنم او ایدکندیشییییییییییینم کیییییییییییت داسییییییییییییت 

مییماد فضییاته خم یییت کنییږ  چییح د اوزو  

 پکیییت لممییم . پییه افغانسییتا  کییت سییم ه 

چیییییییییح د ز و میییییییییمندو بیییییییییا  د  د حکممیییییییییت 

تمجیییییه دې خاوییییییت ممضیییییم  تیییییه را ا و . 

درنيمیییییییییه ممضیییییییییم  مییییییییییده  ددونیییییییییه د  او 

میییییییده  ددونییییییه هغییییییم  ییییییددو تییییییه واهییییییي چییییییح 

میییییییییییییییایکدونم کیییییییییییییییی  و  او  10قطییییییییییییییید یییییییییییییییییت د

میییایکدو  د ملیییز متیییا زرمیییي بد یییح تیییه واهیییي 

دا مییده  ددونیه پیه آسیان  سیده سی و تییه 

نف  د  رې ننیییییییییمزی او هلتیییییییییه  یییییییییای د تییییییییی

نیکیییییییی  چیییییییح د امبیییییییملز او سیییییییدطا  باعیییییییخ 

 د ییییییییز او دا میییییییییده  ددونییییییییه د ز و  یزلییییییییز 

ماشییییییییینمنه هدیییییییییه را وز  او  لییییییییه بیییییییییده 

مدغه پیه افغانسیتا  دا کنویاو  نیه شیته 

چیییییییییییییییییح کیییییییییییییییییم  میییییییییییییییییمند او ییییییییییییییییییا ماشییییییییییییییییین  دې 

افغانسیییتا  تیییه وارد  یییی  او پیییه خیییار  کییییت 

هیییییییییی  خلییییییییییک د دې ز و ماشییییییییییینمنه  یییییییییییا  

م  زممن  و اندیز دولیت تیه دا د  خمص

چییییییییییح دې ممضیییییییییییم  تیییییییییییه پییییییییییه جییییییییییید  نظییییییییییید 

 و مر .

د بحیییید د غییییا   نییییی   ایمنییییه د اوبییییم  جزمییییدې او 

 نیییییییییدې کنیییییییییږی او همیییییییییدا رنویییییییییه واورې ورمییییییییید  

کمنییږ  او بیییارا  ورمیید  زمیییاتنږ   يیید بارانمنیییه د 

سییمبم د راتییګ سییب   دتییز او سیییمبمنه  یییدې 

 مکییییییییت او کمرونییییییییه تودمبییییییییم  لییییییییه بلیییییییی  خییییییییما د 

نباتاتم او حیمانیاتم د تغنااتیم سیب   دتیز یعنی  

انا  به یا بالکی  لیه د یوم  ایم نباتا  او حیم 

میین      ییی  او یییا بییه پییه  ییه تغنااتییم سییده  ییا  

د نم  چاپنایا  سیده  یا  بدابید کیړ  او دا چیح 

بیییییه انسیییییانانم او حیمانیییییاتم نیییییمر  یییییه تیییییاثنا کیییییم  

 او  یت ممن  نه شم تومن  کم ی.

بلیییه مهمیییه ممضیییم  چیییح چاپناییییا  تیییه  یییید ضیییدر 

لیییییییییییید  هغییییییییییییه د اوزو  سییییییییییییم ه ده اوزو  د درې 

آکسیییج  نییه جییم  شییم  د  او د  مکییت اتممیم 

پیییییییه شیییییییاو خیییییییما یییییییییمه طبقیییییییه جیییییییم و  چیییییییح سییییییییتا 

اتممسفنا نممنږ  د اوزو  قشیدسطبقه  د دې 

د پیییییاره ده چیییییح د التیییییاا ومملییییییت او نیییییمرو مضیییییدو 

و انوم د راتګ نه  مکت نه مونیمی وکړ  که 

 دا و اندیییت  مکیییت تیییه را ورسیییی  نیییم د پمسیییتکي

بییییییه سجلییییییدی  تکلیفمنییییییه او د پمسییییییتکي سییییییدطا  

او  قطییییییار کییییییت راتییییییز د سییییییتا م  نديیییییید  او نییییییمر 

دسیییییتا م مدضیییییمنه هییییی  د دې و انویییییم نیییییه پییییییدا 

کنیږی. د اوزو  سییم ه هغییه حالیت تییه واهییي چییح 

کیییییت شیییییم  او منییییی  شیییییمې ده چیییییح 

همییییدا غازونییییه چییییح د  ییییدي  هییییمز 

تییییاثنا جییییم و  داسییییییت یییییمه پ  یییییه 

لکییییه د  ییییدم  هییییمز تییییاثنا جییییم وی 

او د مکییییت اتممسییییفنا  دمییییمی او 

پییییییییییییییییه دې  و  هییییییییییییییییما  دمنییییییییییییییییږ  د 

چاپنایییییییییییا  د  دمیییییییییییدو سییییییییییده پییییییییییه 

 مکیییه کیییت یومنییییه وملیییح کنییییږ  او 

پیییییییییییه بحیییییییییییدو کیییییییییییت اوبیییییییییییه زمیییییییییییاتنږ   
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ککییړ چاپنایییا  زمییمی د نییملنا او خلکییم ییییمه 

بله ستمنزه ده چیح پیه دې وروسیتیم کلمنیم 

کیت هیت زور ممنیدل  او خلکییم تیه هیت د سییال  

ژوند ساحه تنویه کیړې ده پیه هییماد کیت د 

لیه کبلیه زم میدل  سیتمنزې  ناپاکه چاپناییا 

 ییییدې پیییه لممیییم ،ییییارونم او هغیییم سییییمم کییییت 

تییییییییییید سیییییییییییتا م کنیییییییییییږ  چیییییییییییح د ديیییییییییییدو نفیییییییییییم  

درلمدونکت د   په تناه بیا دغه سیتمنزه د 

هییییماد پییییه مدکییییز کابیییی  ،یییار کییییت  یییییده زماتییییه 

 ده.

پیییه وروسییییتیم کلمنییییم کییییت د کابیییی  پیییید ،ییییار  د 

هیییماد لییه نییمرو و یتمنییم هدییه د خلکییم بییت 

و دا چیییییییح د کابییییییی  ،یییییییار د کنواولیییییییه راتیییییییګ ا

ملیمنیییه  5میلیمنمنیییه 1نفمسیییم زماتیییید  لیییه

 ته په خپله یمه حناانمونکت خباه ده.

دا  د نیییید حقیقییییت د  چییییح د نفمسییییم لییییه 

زمییییییییییییاتمال  سییییییییییییده  ینییییییییییییا سییییییییییییتمنزې لکییییییییییییه د 

کثافیییییییییییییییییاتم  یدمییییییییییییییییید  د نقلییییییییییییییییییه وسیییییییییییییییییایطم  

بناوبیار  پیه ،یار کیت د  یدد او دود زمییاتمال  

امییییین  تیییییه نیییییم   ییییییمه ناسیییییاته چاپناییییییا  د ر 

کییییییییییدو زمینیییییییییه بدابیییییییییدو  زمیییییییییمی د پنییییییییین  او 

اوسییییییییییین  عصییییییییییید لممیییییییییییه سیییییییییییتمنزه محیطییییییییییی  

پدابلمممنیییییییییییییییییییییییه او سیییییییییییییییییییییییتمنزې جیییییییییییییییییییییییم و  د 

چاپناییییییییا  ککړتییییییییا اوسییییییین  نسییییییی  تیییییییه لیییییییم  

 یییمای متمجیییه کیییړ  د  پمهیییانم تیییه ثابتیییه 

 سیاتنا پیه بدخیه شمې ده  چح د چاپنایا 

کیییییییییت  نننیییییییییت نظییییییییید نیییییییییمرو نملیییییییییم  نننیییییییییم تییییییییییه 

بیلیییییییییییییییم بدخیییییییییییییییم سییییییییییییییتمنزمنا  مهمییییییییییییییی   د بیم 

لدونکیییییت او ضیییییدور  د . چاپناییییییا  سیییییاتنه 

او د طبیع  تماز  حفی  هی  د صشیدمت او 

هیی  د نملییم نییمرو ژونییدیم ممجمداتییمس ونییم  

بمنیییییم  ژومییییییم  لپییییییاره حییییییاتت ارز،ییییییت لیییییید  

زمیییییمی پییییییه نملنییییییه کییییییت هییییی  دا سییییییتمنزه پییییییه یییییییمه 

اساسی  او دپا  و  مسهلح او،یا ده  پیه تنیاه 

دومیییده ککیییړ او  بییییا پیییه کابییی  ،یییار کیییت چاپناییییا 

غنییییا صیییی ح د  چییییح  ینییییا وخییییت خییییم پییییه  یییییده 

کمییه فاصییله کییت د مییمندو  رمییمرا  پییه دې نییه 

 تماننږ   چح مقاب  لمرې وومن .

دغیییه راز پیییه سیییلم کیییت د شییی ږو پیییه شیییاوخما کیییت 

خلییک د ژمیی  پییه ممسیی  کییت د خپلییم کمرونیییم د 

تییییییییییمدو ح د تییییییییییأمن  لپییییییییییاره بدقیییییییییی  او بده یییییییییینای  

ي نییییییمر هییییییت د اندژمییییییم تییییییه  سدسییییییی  لیییییید  او پییییییات

حییییدار  او تییییمدو ح د تییییأمن  پییییه بدخییییه کییییت لییییه 

جییییید  سیییییتمنزو سیییییده مییییین د  او پیییییه معمیییییمل  

نم یییییییه لیییییییه لد ییییییییم  فمسییییییییل  میییییییمادو  تیلیییییییم او 

غییازو هدییه اسییتفاده کییم   چییح پییه نتیجییه کییت 

یت پیه ،یارونم کیت د چاپناییا  د ککړتییا زمینیه 

 بدابدم  .

کیییه چنیییاې د افغانسیییتا  پیییه کچیییه د ییییمه لیییم  

  پیییه تم یییه لیییه کابییی  ،یییاره یادونییییه او سیییتا مثیییا

وکیییییړو  لیییییید  کنیییییږ   چیییییح نیییییه ییییییمازې پیییییه سییییی  

هیییاوو زره نقلیییییه وسیییییلز پییییه ور نیییی  کچییییه پییییه 

ننمنیییییم زهییییید  هیییییازا  فضیییییا تیییییه اسیییییتم   بلکیییییت 

و ې او غیییییییییییا کارخییییییییییانت  داشییییییییییمنه  د خ ییییییییییتم 

بټییییییییییییی   بییییییییییییید رفتمنیییییییییییییه او د کانالن اسییییییییییییییم  نیییییییییییییه 

ممجمدیییییییت هیییییی  د چاپنایییییییا  پییییییه ککړولییییییم کییییییت 

نیییییهه لییییید . د هیییییما د ککړتییییییا پیییییه خیییییمرا زماتیییییه و 

 مییییی  د هغیییییم ناسیییییم نده میییییمادو پیییییه  00سیییییلم

سییب  د   چییح لییه مییمندو د بانیید  وتییز او پییه 

 فضا کت معلق پاتت کنږ .

د افغانسییتا  ،ییکل  چاپنایییا   چییح پوییماهت د 

تیییییمرمز  لیییییه نظیییییده د زمیییییاتم نړممالیییییم سیییییییمنیانم 

پاملدنیییییییییه  انتییییییییییه را ا ولیییییییییح وه او لییییییییییه دې  رې 

عایییییدا  تد سییییه کییییید   او  هیییییماد تییییه  ییییید 

یییییییت د چاپنایییییییا  د تودمیییییی  او ومجا مییییییدنت او د 

امنیییییت د نییییا ا م  حالییییت پییییه صییییمر  کییییت 

دا ارز،یییت او اهمییییت پیییه صشییی نه تم یییه لیییه 

  سه ورکړ  د .

،ییییییییییییییارونم تییییییییییییییه د خلکییییییییییییییم د زمییییییییییییییا   هنییییییییییییییا د 

راماتییییییییییدو  د اسیییییییییتم نا لپیییییییییاره د مناسیییییییییبم 

کمرونم کم ت او د ،یاروال  د خیدمتمنم 

پیییییییه ،یییییییارونم کیییییییت د خلکیییییییم  ڼیییییییه نشیییییییتمال   

 م یییییییه او تد نیییییییګ ییییییییت د نقلییییییییه وسیییییییایلم د 

زمیییاتمال  لیییه املیییه د هیییما او اوبیییم د ککړتیییییا 

او داسیت نمرو بت شمناه ستمنزو په خپی  

 ای د ژوند چاپنایا  له  ید ناو ه حالت 

 سده موامن کړ  د .

د یییم ملییت د اسییتم ڼم د ژونیید د چاپناییییا  

ه سیییییییاتنه تدهد یییییییه لیییییییممړ  د هغیییییییم  خپلییییییی

لممړن  او اساسی  دنده  ڼ  کنیږ    کیه 

چییح انسییا  پییه خپلییه د ژونیید د چاپنایییا  د 

تودمیییییی  او هیییییی  ییییییییت د سییییییات  بییییییییارغمنت او 

،یییییناازه کملیییییم پیییییه چیییییارو کیییییت بنسیییییټن  نقییییی  

لیید . نییم همییدې نکییي تییه پییه پییاملدنت مییمی د 

خپییییییییییییییییی  هییییییییییییییییییماد د ژونییییییییییییییییید د چاپناییییییییییییییییییا  د 

ومجا مییییییییدنت د مونیییییییییم  لپییییییییاره تیییییییید هد ییییییییه 

طحه د ژوند د چاپناییا  لممړ  په ملز س

سیییییییییییییییییییییییییاتنا د فعیییییییییییییییییییییییییالم ارهیییییییییییییییییییییییییانمنم او ادارو 

ممجمدییییییییییییییییت ا تییییییییییییییییا احساسیییییییییییییییمو  چیییییییییییییییح د 

اجداآتم لپاره  ز  قیمانن  او  ی یح 

ولیییییییییید   چییییییییییح دا د دولییییییییییت دنییییییییییده او 

مسییییییییاولیت د  او همیییییییییدا شیییییییییا  د 

نییییملنا د اسییییتم نم و ییییړو دنییییده ده  

چییح د خپیی  چاپنایییا  پییه سییاتنه کییت 

لیییییییییییییییه ،یییییییییییییییاروالز او نیییییییییییییییمرو ا ونیییییییییییییییدو 

 ارواکم سده مدسته وکړ .چ
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هد اقدا  از روی خشی   محکیم  بیه شکسیت 
از ومیی ه ایی  هییای « تییدبنا و آینییده نگییدی »  .اسییت

 .انسا  های ممفق است
ای  وم ه ا   ضام  شفاف شد  ا هیا  هیای 

 .آینده است و تصمیما  آت  را رق  م  زند
 معییییاد  لفیییی  "تییییدبنا" در 

ا
آینییییده نگییییدی تقدمبییییا

صیییییطم  آینیییییده نگیییییدی زبیییییا  عدبییییی  اسیییییت. در ا
یعنیییی  گسییییتاش افییییق دییییید خییییمد و دییییید  پشییییت 
پدده مسا   و ه  چنن  زمیان  کیه  یدر در 
آ  است  یعنی  در زمیا  حیا   آینیده را دیید  
کییییییه نتیجییییییه آ   چییییییاره اندیلییییییی  بییییییدای رخییییییداد 

 های احتمال  است.
 : کارها در اعتدال
قاعییییده  از امییییمر  اک ییییا ماننیییید ننیییی  نگییییدی  آینییییده

 مهییییی . کنییییید مییییی  پنیییییاوی  سخنا میییییمر اوسیییییطها
  است. اعتدا  نگدی  آینده در مم  تدم 

 نکتییییه اییییی  بییییه تمجییییه یابییییید دسییییت اهییییداف بییییه
ییدف کییه اسییت ضیدوری   ارز ییی  نگییدی  آینییده ص 
 حیییییی  راه یییییییافت  و آ  بییییییه عمیییییی  بلکییییییه نییییییدارد 

 اسییت مشییکم  و ممانییع رفییع و مناسیی  هییای
 نتیجیه و بوشید م  عینیت را نگدی  آینده که
 طبیق نگیدی  آینیده اگید. نیدک می  تضیمن  را آ 

 پیامیییییییید هیییییییییای نباشیییییییید  اسییییییییمم  معیییییییییار هییییییییای
 میی  کییه جییای  تییا داشییت  خماهیید را نامناسییت 

 درو  افیداد و جامعیه کیه رسید می  جای  به دهد
 وتییدبد دبناتیی .کننیید میی  پیییدا او بییه نیییاز مبامیی  آ 

 اب یغنیییییییا قییییییی ایییییییییییییییییه حدا ییییییییییییییب از دی ییییییییییییییییلمگییییج بیییییییدای
. اسیت صسییار میمثد نشیده بینی  پیی  ییا بینی  پیی 

  سییمدمندى و اسیت ییادگنای  قابیی  مهیار  ییک تیدبنا 
  آ 

ا
 .است بیشتا دیگدى  مهار  هد از تقدمبا
  میى قیادر را میا تیدبنا: فرصوت  بوه  تهدید تبدیل
 آینییده در کیه را هیائى فدصییت و خطیدا  کیه سیازد

 بیدی  و کدده بین  پی  شمم    مى مماجه آنها با
 پیی  گنیاى  تصیمی  و تفکد بداى  ز  زما  تدتی 

 دانسیییییییت . باشیییییییی  داشیییییییته را آنهیییییییا بیییییییا بدخیییییییمرد از
 بیییه تمجیییه بیییا کنیییی   فکییید آینیییده بیییه چگمنیییه اینکیییه

 ای فزاینییده شییک  بییه جهییا   در تغینییاا  سییدعت
 گیییدفت  بیییدای نیسیییت شیییک . اسیییت یافتیییه ضیییدور 
 و کسیییی  و زنییییدا  در بییییاره عاقمنییییه هییییای تصییییمی 

 در چگمنییییه مییییا دنیییییای کییییه بییییدانی  باییییید خییییمد کییییار
 از نگدی  آینیییییده و دوراندیلیییییی . اسیییییت تغینیییییا حییییا 

 خددمنیییییییییییدتدم  و اسییییییییییت خددمنیییییییییییدی های نشییییییییییانه
 و نگییییییییدی  آینیییییییده کییییییییه هسیییییییتند افییییییییدادی ها انسیییییییا 
 و دور اندیلییییییییی  .دارنیییییییید بیشییییییییتای  اندیلیییییییی  عاقبت

 اساسییییی  مقیییدما  و  ز  شییییدایط از نگدی  ینیییدهآ
 هنگیییییا . اسیییییت منطقییییی  و معقیییییم   گنیییییای  تصیییییمی 
 ای  مسیییییییییأله هییییییییید خصیییییییییم  در گیییییییییدفت  تصیییییییییمی 
 بینییی  پیییی  و گمنیییاگم   زواییییای و جمانییی  بدرسیییی 

 اسیییییت  ضیییییدوری  امیییییدی  آ   اجتمیییییای  پیامیییییدهای
 گدفتیییییییه کییییییه تصییییییمیم  ها بدرسییییییی  اییییییی  نتیجییییییه در
 در. بییمد خماهیید جانبییه همییه و سیینجیده شییمد م 

 مییییمرد در احادییییخ و قیییدآ  از آییییات  زمینیییه همییین 
 :کنی  م  بیا  کارها در اندیلی  عاقبت
 اندیشییییییییه در چییییییییم  ! فدماینیییییییید م  اکیییییییید  پیییییییییامبا
 تیییییییدبد آ  عاقبیییییییت در بدآیییییییی   کیییییییاری  داد  انجیییییییا 

 آ  بیییه درسیییت  راه در و اسیییت نییییک اگییید تیییا کییی  
 را آ  اسیییییییت گمداهییییییی  مایییییییه اگییییییید و ییییییییاب   دسییییییت

  .فدوگذاری 
 زندگی در نگری آینده میتاه

 ییییییییک. نیسیییییییت ضیییییییعیف افیییییییداد بیییییییدای دوراندیلیییییییی 

 اسییت اییی  دور اندیلییی  کیی  اعتبییار مهیی  دلییی 
. اسیت شیده تیدای  رکیمد با تمانمندی ای  که
 فیییییددی عنیییییما  بیییییه را دور انیییییدی   یییییدر میییییا
 بییه را زنییدا  و  تدسیید م  خطیید از شناسییی  م 

 کنییییییی  سیییییع  اینکییییییه. گذرانییییید م  روزمییییییده طیییییمر 
 باشییی  داشیته زنییدا  در آسیان  قییتو   انتویا 

 میییا بییه کییه کنییی  هییید   وقییف را خییمد اینکییه یییا
  .رسیییییییاند م  آسیییییییی 

ا
 انیییییییدازه همیییییییا  بیییییییه دقیقیییییییا

 قیییدار آنییی  های تکانیییه دا  در را میییا احتییییاط  ب 
 . دهد م 
 زندگی ابعاد تمام در اندیشی دور

 . دارد نیاز متعاد  زندا  به دور اندیلی 
 دور اندیلییی  تییا دارنیید تماییی  افییداد د یلیی   بییه
 و کیییار همچیییم   زنییدا  محیییدود صعیید چنییید بییا را

 دانسیییت بایییید امیییا. دهنییید ارتبیییا  میییال  مسیییا  
 دارد ارتبیا  زندا  همه ای با دوراندیلی  که
 بییین  تعیییاد  بدقیییداری  بیییدای دورانیییدی  افییداد و

 زنییییییییییدا  موتلییییییییییف هییییییییییای حمزه در اهدافشیییییییییا 
 مییییینظ  طییییمر  بییییه مثیییییا   بییییدای .کننیییید م  تییییمش
 کیییار محییی  بیییه رفیییت  و شییید  بییییدار زود صیییبت
 معنیییییییییای بیییییییییه اگیییییییید تعطیییییییییی  روزهیییییییییای در حییییییییی 

 و هییییییییییییییا ارزش و خییییییییییییییانماده از کییییییییییییییدد  غفلییییییییییییییت
 نیست. دوراندیلی  باشد  معنمی  اهداف
 دور انییدی  افیداد: کنیوود زنوودگی آگاهانوه 

. کننیید م  تدسییی  زنییدا  در را خمدشییا  مسیینا
 هیییدف بیییا و آااهانیییه دور انیییدی   یییدر ییییک

  او. کنیییییییید م  زنییییییییدا 
ا
 در کییییییییه آنچییییییییه هبیییییییی صییییییییدفا

 نشیییییییا  واکییییییین  آیییییییید م  پیییییییی  زنیییییییدا  جدمیییییییا 
آرزو  و اهیییداف در  طبیییق بییید بلکیییه دهییید  نم 

 انسیا  .کند م  عم  و گناد م  تصمی  های 
 زمییییییا  اییییییاه هیییییییچ بصیییییینا  بییییییا و بیییییین  دور  هییییییای
 هییید کنییید  نمییی  اتویییا  تصیییمی  خشییی  و غیییی 
 شکسییت بییه محکییم  را خشیی   روی از اقییدا 

 .داند م 
 

. باشیییییییییید فییییییییییدد همکییییییییییت سییییییییییب  تمانیییییییییید
 از دور اندیلییی  از اسییتفاده بییا انسییا 

 می  انجا  را کارهای  و پدهن  کار های 
 فیداه  خیمد بیدای  هتیای  آینیده تیا دهید
 .سازد
 یرییادگ قابل مهارت یک تدبیر

 آینیییییده و تیییییدبنا زنیییییدا  در کیییییه انسیییییان 
 و مفییییییید فییییییددی باشیییییید داشییییییته نگییییییدی 
 همنمعییییییییا  و خییییییییمد زنییییییییدا  در پدثمیییییییید
 کیییییییییه بیییییییییدانی  بایییییییییید. شیییییییییمد مییییییییی  خیییییییییمد

 و درایییییییییییییییییییت و تییییییییییییییییییدبنا کییییییییییییییییییه انسییییییییییییییییییان 
 قیدار خمد کار سدلمحه را دوراندیلی 
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شخصیت  شان همچون مشعل  تابناک هرز 
رزه دزنش په هان   معرهت جوییان ویرزر   

 گرهته زست.
ز  عب:زلرحمن ملا  به  نام و نس  و دودمان:

نورزل:ین   عمادزل:ین هر ن: نریام زلی:ین   
ر ف به موالنیا   زحم: زبن شم  زل:ین مع

جام  منسوب به  زدگاه خیود جیام بیوده    
زست   سلسله نس  مادر     بیه زمیام   
حسن شیبان  میرس:، زیشان در شیبانگاه  

 7هجیر  ومیر  مطیابق    817شعبان 23
میالد  در وریه خردگرد جیام   1414نوزمبر

 دی:ه به جءان گشود.
آغوش در د رزن کودک  رز  :موالنا جام 

زده در جام گورزن:ه   مءر   محبت خانو پر
 سالگ   زردمرحله تحصیل ش:.سپ  درپنج 

بلیی  عبیی:زلرحمن  دوران فراگیووری علووم:
که هنو  پنج ساله بود به منریور   :جام 

هرزگیر  علم   دزنش به شءر دزنش پیر ر  
هرزت منتال ش:. ضمناً ز  وبالً هم با علمیا  
تعلق دزشت؛  یرز پی:رش ز  د سیت:زرزن   

رز که خرد ساف بود با تصوف  علم بود   ز  
خود همرزه ساخته   نیاد آنءیا می  بیرد.     

ز  دیی:زر  « نفحات زالنی  » موالنا در کتاب
خویش با مشایخ صیوهیه بیا آب   تیاب      
حال ت تمام یاد کیرده   ز  آن بیا شیور      
شوق سخن میگوی:. موالنا وبل ز  سن پنج 
ساله گی  مرزحیل زبتی:زی  رز در  زدگیاه     

ن:ه   ز  آغا  سین  خویش  الیت جام گورز
پنج سالگ  تا پاناده سالگ  ضمن هجرت 
به هرزت پایتخت خرزسان به تحصیل علم 
پردزخت. زبت:ز علوم صرف، نحو، معیان     

  بررسیی   نیی:گان   حاییا کییه مطالعییه  
برجستگان تاریخ مردزن زصیال ، تاکییه     
رهبرزن مج:دین دین، به  ییهه سیرآم:زن   
تاریخ زسالم کیه معییار زساسی  سینجش     
سعادت رز درخود به ناش گوزشیته زنی:، ز    
جمله شرین ترین   د ست دزشتن  تیرین  
یاد  زره هاست،  یرز که آنان خورشی: ها  

اره هیا   ه:زیت در آسمان زنسانیت   منی 
درخشان زن:، آنان ز  ب:   ن:گ  شیان تیا   
زنتءا  آن در مسییر تکامیل یاهتیه دیین     
صحیح پییش میر نی:   همیوزره در برزبیر     
متکبرزن ستیاه جو   سرکش کیه در پی    
توطوه رین  جءت ب:زم زن:زختن دین پاک 
  صحیح زسیالم   در کمیین بیه زنحیرزف     
کشی:ن پیر زن حایا  زین دین هسیتن:،  

م  کنن:،   با مبار ه جوزب آنءیا رز  و: علم 
می:هن:   آنان رز ضمن زینکه پو  شیان رز  
به خاک میمالن:؛ در  باله دزن تیاریخ می    
زهکنن: تا درس عبرت باش: برز   زپسینان 
شان. ز  زین نوع زنسانءا  خیود بیا ر کیه    
آر    شءرت شان عالمگیر تاریخ موجود   

به طور  گوشته باش:، در  زو  بسیار زن:، زما
 یهه م  توزن ز  موالنا عب:زلرحمن جیام   
نام برد که ز  محااان بارگ  بان   زدبییات  
هارس  ماام خاص  رز حایا هسیتن:.    ز   
جءات گوناگون شخصیت  منحصر به هرد   
زستثنای  بوده که در عصر    مان خیودش  
همتا   مانن:  ن:زشت. موالنا عبی:زلرحمن  

ست کیه ز   جام  شخصیت  رن:ین بع:  ز
پنج ورن ب:ین سو رون ستاره هیر  زن در  
جءان می  درخشی:   هیر ییک ز  زبعیاد      

بیان رز ناد جنیی: زصیول    بعی: ز  آن در    
م:رسه نرامیه هرزت در درس موالنا علی   
سمرون:  یکی  ز  زسیتادزن متخصیص      

زستاد ماهر   سرآم:زن  مان که ز  جمله د  
معر ف در سطح کل شءر هرزت بشمار م  
آمیی: خوزنیی:. موالناجییام  زگررییه ز وییات 

زن:ک   محصور بیود زمیا در    تحصیل  شان
مت:ز له  میان بیه مرتبیه ز     هنون علوم  
 که سرآم: ر  گار ش:. مءارت یاهت تخصص 

پ  ز  م:ت  که موالنا جام   سفربه سمرقند:
شی:ه بیود    ز  مع:ن علوم عال    نال  پر

رزه  سمرون: ش:   در مجل  درس موالنا 
هتح زهلل تبریا ، که زستاد میر ز زلو بییک  
هر ن: شاهرخ تیمور  بود، حاضر م  شی:.  
  پ  ز  صحبت   شناخت میر ز زلو بییک  
نسبت به زیشان محبت تمام  پی:ز کیرد    
 بان به تحسین    گشود. گفته زن: که در 

سمرون: زهتاد زین ر  ها غللله ز  در شءر 
که رنیین جیوزن بیا شخصییت  بیه زیین       

سر مین آم:ه که هیچگاه زینگونیه  
زهیییرزد مسیییتع:  ز  خرزسیییان  
برنخوزسته   ب:ین سمت   سو ر   
نیا رده زست. ضمناً در زثر خی:مات  
زلو بیک سمرون: بیه شیءر  دزرز    

رص: مءمترین مرزکا علوم ریاض    
که خانه ستاره شناس  در آم:ه بود 

ن میاهر  ز  نایا  مختلیف    زستادز
 جءان به آنجا ر   م  آ ردن:.

زلبته زلو بیک عال ه بیر آن، جءیت   
تربیت نسل  که پاسخگو  نیا  ها  
دین    موهب  جامعه باش:   ورآن 
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  علوم زسالم  به همه مردم آمو ش دزده 
شود، زو:زم به تأسی  م:رسه ز  نمود   
ریاست زین م:رسه رز به زسیتاد موسی    

 ه واض   زده ر م  ز گوزر کرد.مشءور ب
  عب:زلرحمن جام  در همان سالءا بیود  
که به سمرون: آم:، ز  زین ر  علما بسیار 
تمایل پی:ز کردن: تا با    مالوات کننی:،  
به  یهه موالنا واض   زده ر م که نءایتاً به 
دی:زر ز  آم:ه   بخاطر درک سطح علم  
د؛ زش ز  رز با رن:ین سوزف نا مفءوم آ مو

همیه رز جیوزب    :زما عب:زلرحمن جام 
صحیح   کامل دزد کیه در نتیجیه تمیام    
علما  سمرون: به    زعتماد کامل  پی:ز 
کردن:. زین موضوع رز به میر ز زلو بییک  
زطالع دزدن:، بی:ین علیت مییر ز    رز    
خوزست   جءت تای:یر   تشیکر ز       
زستاباف گرمی  کیرد   بیه درز ز بیا        

جام  پی  ز  سیپر     سخن گفت  موالنا
ش:ن نه ساف ز   وت  ر د به سیمرون:،  
شب  در رؤیا  عرهان  یکی  ز  مشیایخ   
ناشبن:یه هرزت رز به خوزب م  بین: که 
ز  رز به سو  خود هرز م  خوزن:،    بع: 
ز  زین جریان ب  درنگ به سیو  هیرزت   
شتاهت   دست زرزدت بیه دزمین شییخ    
ز سع:زل:ین کاشلر   ده که در  زو  ز  ر
گفته بود  تا بر د دزمن یار  رز بگیرد که 
نا گایر ز  ز ست؛ موالنا کاشیلر  بیر در   
مسج: م  نشست   هرگاه عبی:زلرحمن  
جام  ز  آنجا عبور م  کرد به یارزن خود 
میگفت  زیین میرد دزرز  وابلییت هیا      
بسیار  زست، من هریفته ز  ش:ه زم، نم  
دزنم ز  رز با ره حیله ز  به رنگ آ رم   
بار ز ف که جام  به خ:مت ز  رسی:ه بود 

زکنون کس  همچیون کتی  میوکور تصینیف     
شیر   » نکرده زست. در علم نحو کتیاب  بنیام  

مرووم کرده   م  تیوزن گفیت در هیر    « جام 
علم  ز  آن بارگوزر تصنیف دلپویر  به یادگار 

ن:ه زست. پ  ز  در عصر خیود بی  مثیل      ما
مانن: بوده در هر عرصه ز  ز  عرصه ها  علم   
هنر ب:ین سان بود که سلطان حسیین مییر ز   
بییایارز بییا ز الد   زتبییاع خییود بییه  جییود ز   
مینا ی:ن:. زیشان نه تنءا در علوم هوق تخصص 
دزشتن: بلکه در عرصه زدبیات   شعر یکی  ز   

زسیت،   زشیعار ز     سرآم:زن عصر خود بیوده 
همگیی  زعییم ز  وصییائ:، غالیییات، ماطعییات، 
مثنویات   رباعیات به ص: هازر بیت شعر می   
رس:. بل  پ  ز     شیاعر  بیه ماننی: ز  در    
ولمر   بان هارس  ظءور نکرده زست، حت  در 
برخ  موزض  ز  شعرز  نام:زر پیشیین پیشی    
گرهته زست،   در هر یک ز  صنای  شعر  آثار 

ر  ز  خود به یادگار گوزشته زسیت کیه   گرزنا:
آثار جا ی:زنه   مان:گار  بیان هارسی  بشیمار    

در  :میر د. ماام   منالت عب:زلرحمن جام 
شعر ب:زن پایه زست کیه ز  رز خیاتم زلشیعرز     
نامی:ه زن:،  یرز موالنا جام  ز  آغا  جوزن  تیا  
 زپسین سیالءا   نی:گان  شیعرم  سیر د       

طر  بوده زسیت   هرگیا   وریحه شعر  در   زمر ه

نم  توزنسته ز  کلفت شاعریش خود رز برهان:، 
    در زشعارش ب:ین مطل  زشاره میکن: 

   طور طور گوشتم  ل  هرگا
   هکر شعر نش: حاصلم هرزغتباف

 هازر بار ز  زین شلل توبه کردم لیک
 ز  آن نبود گریام رو سایر زشلاف

سرزر، زال تحلن زلوه ،  سلسنل  ز کت  شعرز عبارتن:
زالبرزر، یوسف    لیخا   نفحات زالن  که  سن ح 

 هم زکنون درمیان مردم زشتءار سرشار  دزرد.
با دختر خوزجه  :موالنا جام : ازدواج و سفر حج

کالن پسر زرشی: شییخ سیع:زل:ین کاشیلر      
ز د زج کرده زلبته تاریخ ز د زج معلوم نیست.   
ز  زین همسر شان صاح  رءار هر ن: شی:ن:،  

تا ز  هر ن:زنش در عء: حیات شان جان به سه 
جان آهرین تسلیم نمودن:، کیه ز  مییان آنءیا    
یک  خوزجه صف  زل:ین زست که پی  ز  ییک   
ساف  ن:گ   هات م  نمایی:   موالنیا ز  زیین    
 زوعه بسیار متأثر   رنج:ی:ه میشود، رنانکیه  
ز  مرثیه ز  که در خصو   هات صف  زلی:ین  

ووم زست   موالنا برز  در زبت:ز  دیوزن شان مر
   نرم نموده زست، زین زمر به  ضو  هءمی:ه 

میشود. پ  ز  سپر  کردن م:ت کوتیاه   
ر بیت زهلل یموالنا عا م سف ،بع: ز  ز د زج

حرزم ش:ن:، بنابر ر زیت هخرزل:ین علی   
صوه  صاح  کتاب رشحات زین سفر در 

هی ق به  ویوع   877ماه ربی  زال ف ساف
 62در سین   موالنیا پیوست حیاف آنکیه   

میبردنی:. صیاح  تیوکره    سالگ  به سر 
میخانه مینویس: که بع: ز   ییارت بییت   
زهلل موالنا ز  طرییق شیام   مصیر عیا م     
شءر  در عرزق م  گردد   در مییان رزه  
مورد زحتیرزم گیرم   زسیتاباف شییرین     
سلطان بایای: ثان   ورزر میگیرد   آنءا ز  
نییا جملییه مخلصییان    در میآینیی:. موال

پ  ز   ییارت   سییاحت بیار     :جام 
دیگییر بییه هییرزت با گشییت   سییب    
خوشحال    خرسن:  سیلطان حسیین   
میر ز   زمیر عل  شیر خوزج  گردی:. زین 
سفر کمتر ز  یک   نییم سیاف بیه طیوف     

 زنجامی:.

 يا ق 898سا در موالنا: /وفات موالنا جامی
سالگ  در هرزت  هات کردنی:.   81به سن

ش بود کیه می:ز م بیا    در همان ساف  هات
یارزنش در مورد هرزق   موت ل  به سخن 
م  گشیود. موالنیا بیا یکی  ز  مریی:زن      
مالوات میکن:   خطاب بیه    میگویی:    

رض، توگوزه باش کیه  یال به میپیش ز  زبت
ما رز با هیچ کس  به هیچ  جه  زبستگ  
نمان:ه زست. بع: ز  زینکه ز  سفر به مناف 

پیی:ز شی:     مرزجعت کردن: آثار میرض  
آنگاه بود که موالنا با زین مرض دسیت    
پنجه نرم م  کرد   در صیبح جمعیه ر     
ششم محرم پ  ز  گوشت شیش ر   ز   
مریض  موکور جان به جان آهرین سپرد. 
وبر زیشان در منطاه خیابان شءر هیرزت  
که آرزمگاه بسیار  ز  صالحین زمت می   
باشیی:، در کنییار وبییر مرشیی:ش موالنییا 

  زو  م  باش:،  :کاشلر سع:زل:ین 
 زناهلل   زنا زلیه رزجعون.

 پی نوشت ها:
 سر  مین جام   رجاف آن  .1

منشأت جام  مصحح عب:زلعل  نیور زحیرزر     .2
 شر  حاف تصرف . 16 

مجموعه کت  زعتااد نامه عب:زلرحمن جیام    .3
 عب:زهلل شفیا    سر مین جام   رجاف آن 16 -15  

 منشات جام  .4

 سر  مین جام .5

 

به یارزن خود گفته بود  شاهبا   
 به رنگ ما رسی:ه زست.
 جامی و علوم و فنون مختلف:

موالنا جام  در هر علم  وی:رت  
تمام عیار دزشت   وادر به تألیف 
  تصنیف بود، به خصو  در علم 
تصوف که علما  زین علیم ز  رز  
 ورین مح  زل:ین عرب  یکی  ز  
سرآم:زن بارگ تصوف در تاریخ 

شیر   » م  دزنسیتن:. کتابءیا   
«   لیوزیح « » هصو  نا: نصو 

رز درعلم تصوف نوشیت کیه تیا    
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 النن ي هنندانا لقنن ا   مننا كفننا لفقونندي الحمنند ه»
لنننننج ال أن هننننندانا اه  الصنننننلجة   السنننننجم رلننننن  

 «: سِج اه  رل  أل    صح     مَ  اال 
 اما بعد!
 مقدمه

پی:زست در  مبح  زین عنوزن ز  طوریکه
زین مااله سع  بعمل آم:ه تیا زهمییت     
هوزئ:  کات رز در زسالم بیان نموده   آثار 

زوتصاد  زین هریضه رز  زجتماع ، دین   
بیه محضیر    أبه یار    م:دگار  بیار  

 شنون:ه گان   خوزنن:گان زرزئه دزرم.
عربیی  بییوده بییه معییان    زژ  " کییات" 

متع:د  همچو پاک ، نمو، رش:،  ییادت،  
دستگیر    غیره آم:ه؛ زین کلمه  برکت،

در متون دین  به نام ص:وات نیا مسیم   
مون زصناف گردی:ه رنانچه زهلل متعاف پیرز
 مصارف آن زرشاد م  هرمای: 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ  

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  

  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ

 ٦٧الوجب :  چۇ  ۇ    ۆ
 شود م  صرف  کات که نیست زین جا "

 مارر که کارمن:زن  مساکین، هارز ، برز 
 کیه  گر هی      کیات  آ ر  جم  در زن:

 آ زد در  . گیردد  می   تألیف شان دلءا 
   ورض:زرزن دین زدز  در   بردگان کردن
( مصارف زین)  مساهرزن، برز    زهلل رزه در
   دزنا زهلل   زست ش:ه تعیین زهلل جان  ز 
 ".زست حکمت با

   زحادیی   کیریم  ورآن آیات به  مانیکه
 که یاهت خوزهیم در بیفگنیم نرر نبو 
 هیر  یعنی   بوده معن  یک به کلمه د  هر
 زطیالق  هرضی    کات معنا  به آنءا د  
   زنفیاق  لفیظ  بیه  همچنیان  زسیت  ش:ه

 زست. به کار رهته نیا آن مشتاات
 غالبیاً  زسیت،  مشءور مردم میان که آنچه زما
   کلمیۀ  هرضی    کیات  مفءوم به  کات  زژ 

   صی:وات  خییرزت  موزرد در بیشتر ص:وات
 .میشود زستعماف نفل 

 کات یک  ز  زرکیان زسیالم زسیت، کیه     
بی: ن پردزخیت  کیات،     شخص تیوزنگر 

شود، رسیوف زهلل می     زسالمش کامل نم 
: َشنقاَيِة َأَن ال  » هرمای:   َمنف  ََ بِِفَ  اإِلسنجِم َرلنى 

إهاِم الصنجِة      َ َأنَّ محمدًا  سجِِ اه    َ ِإلَ  إالَّ اه
 «٢» «َصَجِم  ََمضانَ  َحهِّ اَل َيِت    ِإةواِء اللَّكاِة   َ   
بنا نءیاده شی:ه زسیت      زسالم بر پنج زصل »

شءادت دزدن به زینکه نیسیت معبیودى کیه    
شایسته پرستش باش: بیه حیق مگیر زهلل،      

هرسییتاد  خ:زسییت،     زینکییه محمیی: 
نما گازردن،   دزدن  کات،   رهتن به سیوى  
خانه خی:ز بیرزى زدزى حیج   عمیره،   ر  ه     

.   رنانچه کس   جوب  کات «رمضان گرهتن
 شود.  رت: شناخته م رز زنکار نمای: کاهر   م

  همچنین زگر هیردى در پردزخیت آن بخیل    
 ر د   یا بطورکامل پردزخت ننمای: مستحق 

هرمای:   عوزب خ:ز ن: خوزه: ش:، خ:ز ن: م 
ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ژ 

ىئ ىئ ی   یی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب 

خب مب ىبيب  جت حت خت متىت يت 
 ٢8٧بِ رمران:  ژجث مث ىث

یش آنان که نسبت به آنچه خ:ز ز  هضل خو »
 ر نی:، گمیان    به آنان عطا هرموده بخل می   

نکنن: که زین کار به سود آنءیا زسیت، بلکیه    
 برزى آنءا شر زست؛ به   دى در ر   ویامیت 

زنی: طیوق    هآنچه رز در باره آن بخیل  ر یی:  
آسمانءا    مین ز   شود   میرزث گردنشان م 

دهییی:،  آنِ خ:زسییت،   ز  آنچییه زنجییام میی 
ڍ ژ هرمای:   .   م«خ:ز ن: آگاه زست

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک  

ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ  ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں 

  ٣5 -٣٣الوجب :   ژں ڻ ڻ  ڻ

زن:  ن:،      مردم  که  ر   سیم رز م  »
کننی:، بیه    آن رز در رزه خ:ز زنفیاق نمی   

عوزب  درد ناک بشارتشان ده، ر  ى کیه  
آن  ر   سیم در آتیش جءینم گ:زختیه    

و   پشت آنءا با آن شود،   پیشان    پءل
دزغ کرده شود،   گفتیه شیود  زینسیت    
آنچه زن: خته کردی: برزى خویش، پی   

 .«بچشی: سازى آنچه زن: ختی:
صحیح بخیارى آمی:ه زسیت کیه     در 

ََ بتَناِ  اه » هرمودن:  صپیامبر َمناالً  َمن
َِ لَننِ  َمالِننِ  ِشننَجاًرا َأهَنننَرَ   لَننِ   فَنلَننَم ةِنننَؤيِّ زََكاتَننِ   ِمَِّّنن

نننِ  بِِلَقلَِموَنَينننن ِ زَبِي َِ  -َ وَننناِن ةَِطجِّهِنننِ  ةَننننَجَم اَلِعَياَمنننِ   ةََ 
ِل َ  –ةَنَعِفى ِبِشَدهَنَي ِ  : َأنَا َماِلَ  َأنَا َكفنَ  «١»«ةَنِعجِِ

کسیییکه خ:ز نیی: بییه ز  مییال  عطیییا  »
هرمایی:    کاتش رز ن:ه:، ر   ویامت آن 
ماف به صورت مار کچلی  کیه د  ناطیه    

هر سیاه بیر ر ى رشیم دزرد ظیا   
پیچی:   شود،   د ر گردنش م  م 

سپ  زستخوزن بیخ د  گوشش رز 
گوی:  من ماف تو زم  گیرد   م  م 

.همچنیین زمیام   «من گنج تیو زم 
 کن: که پیامبر مسلم ر زیت م 

ََ َصنناِحِ  َذَهنن   َ الَ  »هرمودنیی:  َمننا ِمنن
َقنا َحعََّقنا ِإالَّ ِإَذا َكناَن ةَننَجِم  ِفضَّ   اَل ةِنَؤيَِّي ِمفنَ

ََ نَنا   فَنِ َحِمَى اَلِعيَ  اَمِ  ِصلَِّحَت َلِ  َصَلاِئَ  ِمن
ننَجى ِبَقننا َ َف ِننِ   َ  َُ َقننا ِفننى نَنناِ  َ َقننفََّم فَنِي  َرَلينَ

َظَقِرِ   ِكلََّما بَنَرَيَت ِأِرينَدَت لَنِ  ِفنى  َ ِ يِفِ   َ 
ََ أََلننَف َسننَف   َحوَّننى  َمِسنني ََ ةَنننَجم  َكنناَن ِمَعننَدا ِِ  

ََ اَلِعَ ايِ   «٣»«ةِنَعَضى بَنَي
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 زى کیه حیق آن   ههر دزرن:  طیال   نایر   »
) کاتش( رز پردزخیت نکنی:، ر   ویامیت    

شود  هائ  ز  آتش ساخته م  برزیش وطعه 
گیردد،   پءلو  که در آتش جءنم دزغ می 

  پیشان    پشتش با آن دزغ کرده شود،   
رون سرد شود د باره دزغ کرده شیود، در  

سیاف  آن ر  ى که به زن:ز ه پنجیاه هیازر   
مییان بنی:گان حکیم صیورت     ست، تا درز

 مال  نرام زساس  ها  پایه ز   کات .«گیرد
 هایرزت  ستون به مثابۀ   زسالم ،   زوتصاد
 باش:. م  زسالم  زوتصاد
 زسیت  زستوزر زصل زین بر زسالم مال  نرام
 همییۀ مالییک أزهلل زمییر درحایاییت کییه،

 بیه  رز نتیجه رنین زعترزف، زین زشیاست.
 کیه  دزرد حق تعال  ز  اتنء که  دزرد دنباف
 گوزر  پایه بشریت برز  رز زوتصاد  نرام
 عمل  نءاد   تربیه بءترین  کات که نمای:،
 میباش:. گوزر  وانون زین

 ماف ز  وسمت  سپردن ز  عبارت  کات
 آنیرز  شیارع  کیه  معین  برز  مشخص
 تعییین  زلعات رب زهلل رضامن:  جءت
 زست، میباش:. کرده

 بییر ن  ز  بیارت  ع به عبار  دیگیر  کیات  
 بیا  تاباییه  دزرزئ  بیوده،  ز  پاره ز  نمودن
   درجیات  کنی:  نمیو    رشی:  زلء  برکت

   حیرزم  ز  رز   ماف نمای:  یاد رز صاحبش
 گردزن:. پاک موموم، صفات ز  رز صاحبش

 ز   کات که آی: برم  رنین هوق بیانات ز 
 مءم عبادزت   ز  بوده دین ضر ریات جملۀ

 کیه  آیۀ( 32)در کهطوری. میشود محسوب
 بیا  آنرز کرده نما  دعوت به رز زنسان ورآن
 .زست ساخته مار ن  کات

  ٣٣ال عرة:  چڱ  ڱ  ڱ   ں    چ  
 رز(.  کات   بپردز ی: رز نما    برپا دزری: )

  کیات  آنرز زست، حس:   آ  طم ، وسا ت،
 دلیییل آن همچنانکییه پردزخییت ینیی:.گو

 زسیت  زیمان به  هادزر      رزست  برص:ق
 نامن:. م ( ص:وه) آنرز

ڱ  ڱ  ڱ  چ  میفرماییی:  وییرآن رنانچییه

 ٢٧٣الوجب :  چڱ  ں  ں  ڻ
 کین  دریاهت(  کات) ص:وه شان ز  زموزف )
   پیاک   بیه  آن،آنءیارز  به  سییلۀ  زینکه تا

 برسان (.  زرستگ 
 هرد  زرستگ    اک پ تنءا موج  نه  کات
 بیکار ،   هار ز  جامعه پاکسا   مایۀ بلکه
  هسیاد     جنایات جرزیم زسیاس زنوزع که
 بیشیتر  برزبیر  در  . شیود  می   زسیت،  ها

 .کن: م  بیمه رز جامعه زهرزد ها کمبود 
 برخی فوائد اجتماعی ، تربیتى و دینی زکات:

   رکین  زسیالم  هیرزئض  ز  یک   کات - أ
 پردزخیت  زمیر . آنست پنجگانۀ زرکان سوم
 بیا  آیت   د  س  در ح: د ورآن در  کات
 .گردی:ه ذکر تو م نما 
 کیه  میال   عبادت ز  عبارتست  کات - ب
 باش:. م  د م حایا مرتبۀ نما  ز  بع:
 زسیت،  دیین  ستون نما  صورتیکه در - ت

 تصیور  آن ر   ز  توزن م  رز  کات زهمیت
 بیوده  بر ثر تمن:زن هایرزن حق  کات. کرد
     مایام  زست، ال م برآنءا پردزختش  

 گردزنیی:ه  بیارگ  در آن هایرزن منالت
 رز آنچیه  نماین: م  زحساس آنءا ش:ه،
 خیود  حیق  گیرن: م  ثر تمن:زن ز  که

   کمیک،  طل    نه گ:زی  نه. آنءاست
 رز خ:ز ن:  هرض زین   زیشان ذلت، نه
 .پویرن: م    کرزمت عات با
 ییک   کیات  هریضۀ که بینیم م  لوز - ث

 زهیرزد  بین   همکار  تعا ن یجاب ز  سیلۀ
 بیه   ثر تمن:زن یک:یگرزست،  یرز با جامعه
   زمتثیاف  بمنرور   خود رضایت   خوزست

 خوشنود    أخ:ز ن: زمر ز  هرمانبردزر 
 .نماین: م  زدز  رز  جیبه زین ز  تعال ،

 زوتصیاد   هیا   برنامه ز  یک   کات - ج
  میگردد. نفسءا پاک  سب  بوده،
ت زنسیان خیود رز در   با پردزخت  کا - ح

 ده:. صف سخا تمن:زن ورزر م  

زیجییاد مءییر   محبییت نسییبت بییه   - خ
نیا من:زن،  یرز زنسیان وبیل ز  پردزخیت    

سو د، سیپ     کات دلش به حاف هایر م  
در حاف رحم   مءر   محبت  کات رز تا:یم 

 زن  که رز ح:یث  کن:. رنانچه مستمن: م 

 رز میوکور  معنیا   کیرده  ر زیت مالک بن
 نیاد  تمیم بن  ز  کن:. شخص  م  :تأکی

 نیاد  خ:ز رسوف گفت  ز    آم:ه پیامبر
 هیم  همسر   هر ن:زنم زست،  یاد ماف من

 میالم  در کیه  کن رهنمای  مرز زن:، موجود
 در پاسیخ  نمایم؟ پییامبر  تصرف رگونه
 آن  ییرز  بپیردز   رز مالت  کات  هرمودن:

 بیا . گیردد  می   تیو  پاک  پاکیست، سب 
 مسکین، حق نگء:زر رز خود رزبطۀ زواربت
 بشناس. رز   گ:ز همسایه

گییرزن،   کسیی  محبوبیییت نییاد دی - د
طبیع  زست که زنسان هرره بیشیتر بیه   
دیگرزن خ:مت نمای: ناد آنیان محبیوبتر   

گردد،   پردزخت  کیات خیود نیوع      م 
 خ:مت به مردم زست.

با زدز  هریضه  کات خصلت بخل ز   - ذ
 أزنسان  د ده م  شود، رنانچه خ:ز ن:

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ  میی  هرماییی: 

 ٢٧٣الوجب :  ژں ڻ 
ز  بگییر تیا    ز  مالءایشان صی:وه  » - ر

زیشان رز با آن پیاک گردزنی    پیر رش    
 .«ده 
 کیه   ز می:زرد رز دهن:ه  کات  کات، - ز

   زتکا  زعتماد  یاد مالش به نسبت برخ:ز
  میین  در زنسان که رز آنچه. باش: دزشته
 بی: ن  کنی:  می   نمو نمای: م  بور خوب
  میین  رون نیا من:زن ها  نیا  که کش

 هرز خوزنی:ه  ما رز خیا زست، ورآن حاصل
   رهنمییای  مطییابق آن در کییه زسییت

 نماییم. بور تخم تعلیماتش
 کات نیا  هایرز  رز کیه در بیشیتر     -  

کشورها، طباۀ زکثریت جامعه رز تشیکیل  
 سا د. دهن: بر طرف م  م 
جامعه زسیالم  رز و:رتمنی:   سیر     - ش

، لوز صرف  کیات بیرزى   نمای: م زهرز  
جءییاد در رزه خیی:زیک  ز  مصییارف   

 هشتگانه  کات زست.

حا:   حس: رز ز  دلءاى هارز نسبت  - ص
بیرد،  ییرز کیه     به توزنگرزن ز  بیین می   

مشاه:ه هایر به منحصر بیودن زسیتفاده   
ثر ت توسط توزنگر   محر میت  ى ز  آن 

کارد    حا:   حس: رز در دف ز ) هایر( م 
دشییمن  بییین هاییرز   منجییر بییه زیجییاد 

شود، زما زگر هایر خیود رز   ثر تمن:زن م 
هر ساله شریک جائی  ز  زمیوزف تیوزنگر    
ب:زن: نه تنءا نسبت به ثر تمنی: حسی:     

  کیات  پردزخیت    نمیا   زدز  با  
 می   حاصل دین  برزدر  که زست
 میفرمای:  رنانچه شود

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ڻ    ڻں  ڻڱ  ں   

 ٢٢الوجب :  چڻ  ۀ     ۀ
( زسالم به( ) کاهرزن )آنءا زگر پ  )

   دزشتن: برپا رز   نما  آ ردن: ر  
 دینی   برزدرزن پردزختن:، رز  کات
 موج   کات ز  آنجاکه زن:(.  شما

پرست ،  ز  پوف نف   تاکیۀ تطءیر
 پسیییت ، بخیییل،   خودخیییوزه 
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 می   حماییت  پیونی:د،  می   بوووع گرسنگ 
 بیه  رز هاییرزن  کیه  های  نمای:. هکوز شورش

 در زمییوزف مسییا یانه مشییارکت در مطالبییه
 بی   سیب   زمیر    زین کشان:، م  ثر تمن:زن

 گردیی:ه،  جامعه در ها بار  بن:     ب  نرم 
 ز    زسباب بخش:، م  تاویت رز هساد عوزمل
  .سیا د  می   رز هیرزهم  ها   خرزب  زموزف رهتن بین

 شوب ها رز  کات خاموش م  سا د.ٱهمۀ زین 
 هبیی  کییات بءتییرین  سیییله ز  کمییک - ی

 سیرمایه  به مثابیۀ  مسکینان   کات   هایرزن
 در آنیرز  کیه  آیی:  م  آنءابشمار کورک ها 

 د رزن در زوتصییاد  هییا  عرصییه ز  یکیی 
   هایرزن .نماین: م  زستفاده آن   ز  زن:زخته
 گرهتن حق که زن: کسان  نخستین مسکینان
   جم  که آنست بمعنا    زین دزرن: رز  کات
 آنءیا  بیه  که نیست زهرزد  ظیفۀ  کات تو ی 

    ظییایف ز  یکیی  بلکییه. شییود سییپرده
   جمی   نگرزنی   که زست د لت مس  لیتءا 

 .دزرد بعء:ه رز  کات آ ر 
   کرزمیت  آبر   کات سب  صیانت - أ أ

 هاییر  کرزمت   عات  کات :زست هایرزن
 گیی:زی ، ذلیت  ز  آنیانرز  نمیوده،  حفیظ  رز

 .نمای: م  مص  ن
 سیرمایه  آ ر    جمی   زن: ختن مان  - ب ب

 در آن   تیرزکم  ماف موجودیت  یرز :ددمیگر
 رز  مینیه  شیمار   زنگشت ع:ه ز  دست
 سیرمایه دزر  طبایۀ  آمی:ن  بوجیود  برز 
   هروءا جامعه زهرزد در بین ساخته، هرزهم
آ رد.  می   بیه  جیود   رز  ییاد   تمایازت
 رد   آنیرز  نپویرهتیه  رز ثر ت ترزکم زسالم
   هرمای:  م  خ:ز ن: نمای: م 

چںڱ  ڱ  ڱ  ں   ڳ   ڳ    ڱ ... چ
 ٠الحشر: 

 توزنگرزن(. میان دستگردزن آن نباش: تا )
 زجییرز    تطبیییق پرتییو در همچنییان - ت ت

 ر د، بلکه خود رز موظیف بیه    دشمن  نم 
دزنی:  ییرز     ا می  حفظ   دهاع ز  زموزف آنء
 نفع  ز آن، به  ى برس:.زنتراردزردکه درآخر، 

ت، زموزف رش: کیرده    با پردزخت  کا - ض
 با برکت م  شود.

کنیی: کییه  زمییام مسییلم ر زیییت میی   - ط
 :هرمودن: صپیامبر

 «   ِ ََ َما  «٣»«َما نَنَعَصَت َصَدَهَ  ِم

 .«زى ماف رز کم نم  کن: هیچ ص:وه »

   نمییو  زویی  در  کییات پردزخییت - ظ
 می   تخم آنکه مانن: زست ماف زنکشاف
 حاصیالت    نتیجۀ نمای: م    نمو ر ی:
 آ رد. م  به دست ربرزب رن:

 هرمای:  م  أخ:ز ن: طوریکه
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ  

ک    کڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ

 ١٦٢ال عرة:  چگ  گ  ڳ  گک     ک  گ
 خیود رز  مالءا  خ:ز رزه در کسانیکه مثاف )

 ز   که زیست دزنه مانن: میرسانن: به مصرف
 آن خوشیۀ  در هیر    ر ی: خوشه هفت آن
 کسییکه  برز  آنرز خ:ز ن:  . زست دزنه ص:

 شک ب: ن. سا د میی   یاد باش: خوزسته
 .زست(  سی  علم دزرز  خ:ز ن: که
ر ز  هوزئی: زجتمیاع   کیات    گی یک  دی - ع

زینست که ز  رکود ثر ت جلیوگیرى کیرده     
آ رد،   دزئره زسیتفاده   آن رز به گردش در م 
بخشی:،   زینچنیین همیه     ز  آن رز  سعت م 

کنن:. هوزئی:   ار مردم ز  ثر ت زستفاده م زوش
دین ، تربیت ،   زجتماع   کیات داللیت بیر    

ده: کیه زدزى آن   عرمت زین رکن زسالم  م 
 برزى زصال  زهرزد   جامعه زمرى ضر ریست.

 کات به زنجام رسی:ن یک  ز  زرکان  - غ
زسالم زست، که سیعادت دنییا   آخیرت    

 گر  آن زست.زنسان در 
جستن به خ:ز نی:     تأدیۀ  کات، تارب - ف

زها ده ش:ن زیمان بوده، که زنجام هر عبادت  
 زین نتیجه رز به همرزه خوزه: دزشت.

زدز   کات سب  ب:ست آ ردن ثوزب   - ق
 هرمای:  بارگ زست، خ:ز ن: م 

  ١٠٦ال عرة:  ژڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈژ 
کن:،   صی:وات   خ:ز ن: ربا رز نابود م  » - ك

 هرمای:  .   م «بخش: رز زها ن  م 
ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ھ ژ 

ڭ  ۇ ۇۆ ۆ   ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ 

ژۅ ۉ ۉ
 ٣3الر م:  

 آنچه دزده باشی: ز  رزه ربا برز  زینکیه بیا    »

مردم به ماف خود بیفازئی: ناد خی:ز  میاف  
 یاد نخوزه: ش:   آنچه رز کیه ز   کیات   
لوجه زهلل ب:هی:، پی  زینگونیه کسیان     

 .  «دزرزى پادزش مضاعف زن:
ََ  » هرمایی:   می   صهمچنان رسوف زهلل َمن

 َْ ََ َكَسن   طَيِّن   َتَصدَّ ِِ َتَمنَرة  ِمن ِِ   َ  -ِبَعنَد الَ ةَنَع َن
ةَنوَنَع نَِّلَقننننا بَِيِميفِننننِ   ثِننننمَّ  ِإنَّ اه  َ  -ِإالَّ الطَّيِّنننن َ  اه

ِ  َحوَّننننى  ةِنَربِّيَقننننا ِلَصنننناِحِ ِ  َكَمننننا ةِنَربِّننننى َأَحنننندِِكَم فَنلِننننجَّ
 ِِ َِ اَلَجَ  ُِجَن ِمََّ  «5»«َت

به زنی:ز ه خرمیائ  ز  کسی      کسیکه »
 حالف ص:وه ده:،   خ:ز نی: جیا پیاک   

پویرد، همانا خ:ز ن: آن رز  )حالف( رز نم 
با دست رزستش پویرهتیه   آنیرز بیرزى    

دهی:، همچنانکیه    صاحبش پر رش می  
یک  ز  شما کره زس  خیود رز پیر رش   

 .«شودده:، تا زینکه مثل کوه بارگ  م 
نی:.  ک پردزخت  کات گناهیان رز پیاک می    

َ الصَّنَدَهِ  » هرماینی:   می   صرسوف زهلل
 «٦»«ِتَطِل ِء اَلَخِطيََُ  َكَما ةَِطِل ِء اَلَماِء الفَّا َ 

سیا د   ص:وه گنیاه رز خیاموش می       »
. «کن: همچنانکه آب آتش رز خاموش م 

کلمه ص:وه در زینجا به  کات نیا تعبییر  
 .شود م 

 کات حق مساکین باال  زغنیا زسیت.    - ل
  متعاف میفرمای: آنجا که زهلل

 ٢3ال ا ةات:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  
 بیرز   حایسیت ( ثر تمن:زن ))   در مالءا 

 محتاج( )محر م   گ:ز
 پیردز د  م  رز  کات زنسان وتیکه   - م
 در که رز   پیمان  خ:ز ها  نعمت زمر زین
 ز  ییاد  بیه  زسیت،  بسته خ:ز با آنءا مورد
 خ:ز ها  نعمت ز  زستفاده در که می:ه:
    یان منت ب: ن آنرز  . نمای: ر   میانه

 ...نمای: زنفاق رسان:ن،
 نفسییءا رز  کییات بوسیییلۀ زسییالم - ن

   مطمون نفسءا نمای:، م  پاک   مءوب
 .گردزن: م  آرزم
   عای:ه  بیردن   کات سب  ز  بین - ه

 .جامعیه زسیت   زهیرزد  در بین ها دشمن 
 خیود  ماف  کات ثر تمن:زن  مانیکه  یرز
 می:هن:، ایره   مسکین مستحاان به رز

 بیرزدر   هضا    ر د م  بین ز  ها عا:ه
 .میآی: به  جود   محبت

 هیاوگ     هار بردن  کات عامل ز  بین - و
 ز  رز جامعیه   کیات  بوسیلۀ جامعه  زسالم ز 

   هایر  بیه سیب    که های  شورش   خطرها

در    ماف   دزرزی  ثر ت  کات، عمل 
 زهیرزد  ز  شمار  زنگشت تع:زد دست
   ظلیم   . گیردد  نم  متمرکا جامعه
  زد  کیه  زستب:زد   گر  بی:زد   ستم
   هنیا  بیه  ر  زست،  شت پ:ی:  زین
 زر ش   سیر زنجیام   نءی:  م  ت نیس
 حکمفرمییا در جامعییه زخالویی  هییا 
 آن خجستۀ مازیا  ز    همگان ش:ه،

 .گردن: م  برخوردزر
  کات بارگترین عامیل هعیاف   - ث ث

 دزخییل در زوتصییاد  ر نیی: سییاختن
 .زسالم  زست جامعۀ
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 یک  کات آ ر  جم در  د لت حق ).میشود
 .زست   ر شن ثابت زمر
 رز جمی    کیات  ب  عمر زبوبکر پیامبر 

 نیاد  دینی   زنگییا   عصر حاضرکه در. کردن:
 در میردم  زسیت،  گردیی:ه  ضعیف مردم زکثر
 کننی:،  می     سست  تنبل  هریضه زین زنجام
 زمر  ل    شود، رجوع زصل به مورد درین بای:
 حاینشمسیت  به  کات   تو ی  آ ر  جم  به

 نمای:. ویام
 نتیجه 

آنچه تا زینجا خوزن:ه آمی:یم، بوضیو  تمیام    
هوزئ:   زهمیت  کات در دین ما:س زسالم رز 
دزنستیم زبت:ز  پ  ز  دزنستن مفءوم  کیات،  
وطع  بودن   رکن زساس  زسالم بودن  کات 
رز تا جا  بطور ر شن با در نرر دزشت دالئیل  

زگیر  آن  زرد ش:یم   همچنین خوزن:یم کیه  
هییردى در پردزخییت آن بخییل  ر د   یییا   
بطورکامل پردزخت ننمایی: مسیتحق عیوزب    
زلء  خوزه: ش:. آیات   زحادیث  شیریف  رز  

 در زین  مینه زرزیه نمودیم.
 زساسی   ها  پایه ز  ضمناً با بیان زینکه  کات

 ستون به مثابۀ   زسالم ،   زوتصاد مال  نرام
ن نکتیه  باش:. به زی م  زسالم  زوتصاد هارزت

   که  کات حاوق هارز    مسیاکین زشاره نمودیم 
آنانکه زصناف مصارف آن زن: می  باشی: کیه    
خ:ز ن: تبارک   تعال  بن:ه ها  غن  خویش 

 رز به پرزخت آن مکلف نموده زست.
سپ  برخ  هوزی:  کیات در عرصیه دینی ،    
زجتماع    زوتصاد  رز کیه در حی: د رءیل    

نی:گان    مورد مرت  نگاشته به محضیر خوزن 
 شنون:گان تا:یم ش:.

  زخیرز مس لیت مردم   د لت رز در وباف زین 
هریضۀ بیان نموده   با ذکیر نمیودن حی:یث     

که رسوف زهلل    رز بیه   مشءور سی:نا معاذ
عنوزن  زل  به یمن هرستاده بحی  رز خاتمیه   

 بخشی:م.  )  باهلل زلتوهیق   به نستعین(
 منابع و مآخذ:

  ن إ را ی   ن إمسا یل  ن  م  اهلل   ا أ و، یارى  -٢
 ( لری، الاباری گ529إل املتوىف ) ،الاباري املغريه
، 1145 األوىل، إلالطا،  القا ره –الش،ن دارإل الناشر

النی ا وري، أ واحل ني م :   ن . و 595ص 1 
احلجا   ن م :  القشريي. لری، م : ،  ريو إل دار 

 .151ص 5  اجلیل  ريو 
 .19ص 1  و م :  514ص 2إل  یاري -5
 .114ص 2إل  م :  -9
  1511ص 5إل  لری، م :  -1
 م : . یارى و -2
أ و  اجلام  الحری، سنن الرتمذي،  م   ن  ی ى -9

 ی ى الرتمذي ال :مي، الناشرإل دار إثیاء الرتاث 
 595ص 9،   ريو  –ال،ريب

زوتصیاد    خوبترین عامل تیوز ن   کات - ذ ذ
 رز هار  کات ذکر کردیم آنچه زست، در پءلو 

 ساحه آن ره کن: م  بنیاد    زساس  عالج
 دزده،   توسیعه  گسیترش  رز ملکییت    محور
 کیه  بخش: م  ملکیت رز هایرزن  یاد  تع:زد

 تا پایان رز زیشان ها    هامیل خود نیا من: 
 جامعیۀ  در    کات برزدر  سا د.  مرهوع عمر

 ر د م  بشمار آن زساس  ها  پایه ز  زسالم 
 هییا  پیییر    زسییالم آن سیییلۀ بییه   کییه

 ساخته زست. حاقمت رز رشمگیر 
 نیا منی:   دزئر  هایر ز   کات به  سیلۀ - ر ر

 دزیمی   کفیای   بیه خیود   ش:ه، ب:ر   حاجت
 مناس  که آنچه دزرد زمکان آن ر   میرس:،
   ز  رز آ رده در خییویش در زختیییار ز سییت
 کات سب  زجر   پادزش زلء   .سا د ثر تمن:

 زنیی:ز ه رییه بییه أخ:ز نیی: زسییت رحمییت
 بیآن  دنییا  رد بشیر   نفسیءا   که بارگست
 یگانیه  زییاد   رحمیت  دزرد،   کشش رغبت
 .زسیت  درآخیرت  زنسیان    ماص: هر مطل 

 می    کیات  کیه  کسیان   بیه  خ:ز ن: و: س
زسیت،   کیرده   عی:ه  رز خود رحمت پردز ن:

 هرمای:  م  رنانچه خ:ز ن: متعاف

ڤ    ٹٿ   ٹ  ٹ  ٹچ 

ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

 ٢5٦األرراف:  چڦ  ڄ
 پ  رز ریا همه زست کرده زحاطه   رحمتم )

 در خییودرز کاملییۀ رحمییت ) نوشییت خییوزهم
 کننی:  م  گار  پرهیا کسانیکه برز ( آخرت
 .پردز ن:( م     کات

پر دزخت  کات هریضه وطع  زسالم بوده کیه  
نرز بیه رغبیت   مییل خیاطر     هر م من بای: آ

   تو ییی    جمیی  رز آن   عییاملینبپییردز د. 
 شان ز   ظیفه درین د لت. کنن: م  حفاظت

  کیات  صیاح   شک ب: ن. نمای: م  یار  رز
   زساس  بارگ ب  ناش آن   زدز  زخرزج در
  جیبیۀ  بایی:  کیه  زست مکلف  شرعاً ز . دزرد
 زیمان خوزستۀ   به ب:زن: زرتبا  زین به رز خود
  کیات  آ رزن جم  گوی:، لبیک خود  ج:زن  
   هریضییه زییین زدز  ز  هییرزر منرییور بییه رز

 .:هن:ن هری  آن نپردزختن
 رز د لیت    مسی  لیت  حیق  معیاذ  ح:ی 
 سا د. م  ثابت  کات آ ر  جم  به رزج 
 زگیر  ): که کن: م  رهنمای  معاذ به پیامبر
در  خ:ز ن: که بفءمان آنانرز کردن:، زطاعت ترز

 ز  که زست گردزنی:ه هرض رز  کات آنءا زموزف
 دزده هایییرزن بییه شیی:ه، گرهتییه ثر تمنی:زن 

 میال   منبی   آمی:ن   کات باع  بوجود - ج ج
 ها  برنامه   د لت هعالیتءا  به کمک بخاطر

 .آن میباش:

   سییطره  گونیه  آن ز  رز مسلمان  کات - ح ح
 د سیت  آنیرز  جیانش  ز  بیشتر که مال  ح 
 می:ه:. رهای  دزرد،
 ز  برز   یاد  مشکالت سب  هاییکه سیطره
  نی:گ   سیعادت    لوت ز  آن سب  به ش:ه،
 .گردد م  محر م
 زجتماع  بوده،  کیات  عامل همبستگ   کات
 شخص   معنویت ر زن    ر ح  صحت درجۀ
 ز  د ر    تنءیای   بیرد، زحسیاس   م بیاال  رز

 سیا د.  کیات   م  د ر زنسان نءاد ز  رز جامعه
 رز  کیات  خیود  خوزسیت  بیه   مانیکه دهن:ه
 م  سءم جامعه سا   با  در آ رد، م  بیر ن
 جامعیه  زهیرزد  سیاختن  در خوشبخت   گیرد

 ز  که نمای: م  زحساس ز   ر د. م  مشارکت
 بنیا  برم زیکه   همبسته هماهنگ در جامعۀ

   کنی:  م   ن:گ  زست زستوزر   محبت زلفت
 میاحوف  در کسانیکه ز  گیرد، م  آرزم ر حش

 ولب  زطمینان زحساس زن: رزض  ز    ز  زن: ز 
 ز    تشیویش  نگرزن  آن سب  به مینمای:که
 .گردد م  رهسپار جامعه

همبسیتگ    ز  عبیارت  خالصه زینکه  کیات 
 :خ:ز ن که زیست   زوتصاد  زجتماع  دین ،
 آهریی:ه  رز نعمتءیا  همه زین که می:ه: ما بیاد

 مییوکور نعمتءییا  ز  کییه رز کسییان  زسییت،
 می   آن زنی:  محیر م    کسیانیکه  برخوردزر
 هیایم  بنی:ه  ز  کی:زمیک  که بین: م  آ مای:،
   صبر می   شکر می:ه:، زنجام رز نیک  عمل
 کیه  زسیت  کرده  زج  برمردم خ:ز ن: .نمای:
   عمیرزن . نماینی:    تیالش  سع  توزن ح: تا

   هیا  کوشیش  بیرز   جیای   رز  مین آبادزن 
 .زست گردزنی:ه مابور تالشءا 
 هیا   نییا   هایر  کات، توسط  - خ خ

     منیاف  رون، طعیام  رز خود ماد 
   معنو  هکر ،   سایر نیا ها  لباس
 مثیل  ریون  رز خیود   نی:گ   ر زن 
 سا د. م  ره  علم آموختن   ز د زج

 جامعییه همچییو در هایییرزن - د د
 در زیشییان ماین:کییهن میی  زحسییاس
 زهتمیام  آنءیا  بیه  هسیتن:که  جامعۀ
 سیب   زحساس زین گیرد، م  صورت
 می   آنءیا  شخصییت    حفیظ  کس 
 مسلمه زمت ثر ت زحساس زین گردد،
 .شمرد کم آنرز نبای: که زست
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 «٣» کس   کار خانگ . -6زنترنت    ماشین 
 زست. هعالً بح  ما در مورد زر ش کار

 ارزش کار از دیدگاه اسالم
کار   تحرک  که زسالم، یگانه دین  زست

منطق ورآن، منطیق   رز م  ستای:،  یرز
کار   تحرک زسیت،کامیاب    موهاییت   
زنسان رز در گر  کار   عمل می  دزنی:؛   

ر  که با ع  کامیاب  دنیو    ره آن کا
؛ یباشی: یا زخیر   م  سرهرز   معنو   

  رنانچه خ:ز ن: متعاف هرموده زست
مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  ىب  يب  چ 

 ٣٢ - ٣3الفجم: چجت   حتمت  ىت  يت  جث
برز  زنسان نیست جا حاصل تیالش   ترجمه:

   ز ست   نتیجیه    کوشش)دست   عمل(
ه   د  دی:ه خوزه: ش:؛ سپ  کوشش ز  ب

 .کامل دزده م  شوداد  پادزش    به طورم
زر ش کار رز بییان   ریمیرآن کیچنان ویهم
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      چ:زرد  می

  آغا  کرد  یرز تمام  شما رز ز   مین  نشآهری
  خلق  زن:   ز  ز   مین ؛آدم  بشر ز  صل 

ز  شما رز    » یعن  چیچ  . زست  ش:ه
  در آن  کیه « گردزنیی:    میین   کنن:گان آباد
رز غیرس      درختیان   هیا بنیا نمیوده    خانه
زین آیات کریمه دزنسته م   کنی:، ز  م  

ا  جیا  مسیوولیت هی    شود که کیار ز  
بع:  زنسان بوده بنا ً ز ف کار رز تعریف  

 ز  زر ش کیار     یر عنوزن کار به مازییا 
 دی:گاه زسالم م  پردز یم.

کار عبارت ز  سع    تالش   هیر   تعریف کار:
   عمل  مطلوب   به کیار گییر  آگاهانیه   

  زسییتع:زدها  مییاد    معنییو     همییه
هایک  زنسان جءت تحاق مااص:   زه:زف 

:ست آ ردن ر ق   ر    حالف مشر ع   ب
 به خاطر زمرزر حیات در ر    میین زسیت  

 «٣» گفته م  شود. کار
یا هرگونه تالش یا هعالیت هایکی  ز  رز    

که ز  طرف یک شخص زنجام م  شود، آنرز 
 کار م  گوین:. زمیا ز  نریر علیم هاییک،    

   زنسجام نیر  بیا  عبارت ز  عامل زنجام کار
در شرزیط خاص  م  باش:،   آن تنءا  ووت

که عمل نیر  منجر به جابجای  جسم شود، 
 کار  زنجام م  یاب:.

به زساس یک طباه بن:  جام   :انواع کار
  کامل بشر  میتوزن کیار رز بیه شیش    

 گر ه تاسیم بن:  نمود 
کسی    کیار    -2کس    کار خ:مات .  -1

کس   -4کس    کار تولی: .  -3تجارت . 
کسی    کیار    -5  کار مختلط   زشترزک . 

  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ 

ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  

 ٢٧5 الوجب : چوئ وئ

خوزهیی:( زنجیام    ) هرریه می    بگو  ترجمه: 
( خ:ز نی:  بی:  ییا  باشی:   نیک  کاردهی:) 

بین:)   آنءا  زعماف) ظاهر   باطن( شما رز م 
گییرد(   پیلمبیر      رز به حساب شیما می   

به ) بینن:   زعماف) ظاهر( شما رز م م منان 
نسبت خوب    ب: ، بیا شیما د سیت  ییا     

ا،   زمّیا( در   ر ن:. زین در دنیی  دشمن  م 
شوی: که  آخرت به سو  خ:ز برگردزن:ه م 

آگاه ز  پنءان   آشکار) همگان   دیی:ن     
نچیه  آه نادی:ن  جءان( زست   شیما رز بی  

  پیادزش  ) سیا د  مطل  می   زنجام می:هی:
  «٢» ده:( زعماف   زووزف شما رز م 

خ:ز   رسوف  که  زست  آم:ه  شریف  در ح:ی 
  صخره  شما در در ن ز   زگر یک  »هرمودن:  

،  ز  ر  نیه   دزرد   نیه   در   نه  که  منفو  ب 
  خ:ز ن: عملیش   گمان ده:، ب   زنجام  عمل 

  بییر ن   میردم   باش:یی بیرز     که  رزی هرره
  شیریف   ح:ی در همچنین«. خوزه: زهگن:

    بیر زویارب    همانا زعمالتیان    » زست  آم:ه
گیر  ز  شود پی   م   عرضه  عشایر متوهایتان

  شیادمان   نه آخیر باش:، آنءیا بی    زعمالتان
گوینی:    باش:، م  شون:   زگر غیر ز  زین م 

  کن   شان تا ه:زیت  رز نمیرزن  بارخ:زیا! آنان
 «١»«کرد  ما رز ه:زیت   که رنان

   خ:ز ن: پاک م  هرمای: 

  ٦٢هجي:  چىئ  ی  ی  ی   یچ 

  ز   یعنی  « پ:یی: آ رد   ز  شما رز ز   میین 

 ٢٧الجمع : چ...ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

 نما  زدز) زنجیام( شی:،  رون  ترجمه:
در  مین پرزگن:ه شوی:   ز  هضیل  

 ر ق زهلل رز)بییاتالش     بخشییش()
  ...کار خویش( بجویی: 

میان جمله  ن: کریم ز یعن  خ:ز "
مخلووییاتش زنسییان رز زشییرف   

 آهری: )صاح  کرزمت( زلمخلووات
 )زهلل رز(   برزیش دستور دزد که مرز

زنجام عبادت  عبادت کنی:   بع: ز 
بر    مین پرزگن:ه   منتشر ش:ه 
برز  دریاهت   پی:ز نمیودن ر ق    
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آهرینش   ناطه ز  کمیاف بیه نیاد    
خ:ز  الیازف زر ش به سازی  دزرد، 
آدم  جوهر  جود  خیویش رز بیا   
سع    تالش می  پیمایی:   زر ش   

 نءایت بیا کیار     در حایا  خود رز
 عمل خویش تعیین م  کن:.

  رنانچه خ:ز ن: متعاف م  هرمایی: 
کک  گ  گ   گ  گ  ک  چ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ں  ڱ   ڱ  

 ٠٧اإلسراء: چں

 با کار   تالش   آبله   پاکیاه رز ر    حالف
حیات خیود رز  نمود رزهیم هدست خود  کف

 تأمین نمایی:.

 منظر اسالم جایگاه کار از

زسالم کار رز جا  عبادت   نوع جءاد در رزه 
خ:ز ن: به شمار آ رده به زین سب  هموزره 

مردم رز به کار   هعالیت  گرزم  ما پیامبر
 تشویق   ترغی  مینمود   ز  تگ:   من   

 م  دزشتن:، رنانچه هرموده زن:  با 
) ألن ة َ  احدکم اهل  ثم ة تع الج نِ  فين تع ةحلمن   

مننَ حطنن  رلننع زهننر   في يعقننا  ف ننف اه بقننا   قنن   
 «5» ا  مفعج (  َيرال  مَ أن ةسُل  الفا   ارطج 

بیه خی:ز وسیم زگیر یکی  ز  شیما        ترجمه:
ریسمانش رز بردزشیته   بیه کیوه رهتیه       
پشتاره ز  ز  هیام بر پشیت خیود آ رده     

به  زسطه همیین کیارش    أزهللبفر ش: 
آنرز عات    وار م  بخش:   زیین کیار   
بءتر زست برزیش ز  تگ:    دست درز  
کردن به مردم که آیا ریا  برزیش می   

 پییامبر  دهن:   یا منعش می  کننی:.  

خبیر   ؛ عمل حضرت دز  د ز پیشه  
 م  ده: 

  «٦» ة کِ اال مَ رمِ ةد (ال رلي  السجمکان يا  ي) 
 به جا ز  عمل کرد ؛  دیعن  حضرت دز

)ماد( دست خود )رییا  (نمی  خیورد ز     
 آهنگر  دزشت. پیشه  )یک نوع(

نییا پیشیه       ؛همچنان حضرت  کریا
نجار  دزشت   ز  عملکرد دست خود می   

 زمرزر حیات م  نمود.    خورد
هرک:زم پیشه   حرهه ز   ‡بنا ً پیامبرزن

برز  پی:ز کردن ر ق حالف دزشتن:   به زین 
 ر زهتخار م  کردن:.کا

کار، در نرام زر ش  زسیالم بیه عنیوزن رز     

  بیه رزسیت ، میا هر نی:زن آدم رز      ترجمه:
گرزم  دزشتیم   آنان رز در خشک    درییا  

رءارپایان( نشان:یم  بر مرک  ها) کشت   
ع: و:رت   زختیار آنرز برز  زیشیان مسیا  )

خوردن  ها( نمودیم(   ز  ریا ها  پاکیاه )
رز بر بسییار   ه زیشان ر    دزدیم   آنان ب

سایرمخلووات( برتر  ز  آهری:ه ها  خود )
 آشکار دزدیم.

دین زسالم، زنسان رز ستوده زست  صیاح   
حکمت دزنسته تا باش: با حسین   کرزمت   
کار   کوشش خویش، به عمیرزن       زبتکار

پردز د   هم به زصیل گیوهر   بآبادزن   مین 
نتیجه زعماف بیه   ر جود    کرزمت خود د

 صورت  زضح پ  برده، برتیر  خیود رز در  
میان مخلووات درک   به هلسفه  عبادت   

یکتا م:لل آشنای  متک  بیا  معرهت خالق 
 برهان حاصل م  نمای:.

   جا  دیگیر متعاف دررنانچه خ:ز ن: 
 م  هرمای: 

 ٦٢هجي: چ...ىئ  ی  ی  ی   ی  جئچ  
ت( خ:ز ن: متعاف در آغیا  خلای  ز ) ترجمه:

 چیچشمارز ز   مین)خاک( آهری:

   میین   کننی:گان  ز  شما رز آباد »   یعن  
 رزجیا    با کار مثبت،  مین تا «گردزنی:
گ     ن:گ  برز  رهاه   آسیود  مسکن

زنسان باکارگیر  حکمت تا  .خود بسا د
پیموده برخالوییت   سیر تکامل  خود رز

پ  برده کرزمیت  جیود     ها   جود 
ار زت برخاسیته  عرصه مبی خویش رز در

 سیا د. آشکار   ماد  زنسان  تحصییل 
حایات زمر زین زست که عات، کرزمت، 

ن   پیشرهت هیر ملتی    زستاالف، تم:
آن ملت زست؛ گر  همت  تالش  کاردر

برعک  عا  میان  ز  جیاده تمی:ن      
کار زن با شکوه پیشیرهت هیر زمتی ،    
پیام: تنبل    رزحت طلبی    بیکیار    

ن: شی    ر     ز ست.   در حالیکه خ:ز
وادر خیش خلق  رز متفا ت بنابرحکمت
 کرد رنانچه م  هرمای: 

 ٢٢ –٢٧الف  : چڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڃڃچ 

  گردزنی:یم ش  رز پوشش   لباس بیرز   ) 
شما   گردزنی:یم ر   رز برز  کار   هعالیت 
  پی:ز کیردن ر ق   ر    حیالف، تیا بیه     
 زسییطه کییار در  مییین حیییات    نیی:گ  

 ه دزشته باشی:(.آبر من:زن
 رابطه کار و هستی شناسی:

نگرش زنسان به کار، مسا   با نگیرش     
به جءان هسیت  زسیت؛ کسی  کیه همیه      
موجودزت رز منحصر در ولمر  ماده م  دزن: 
  در بخش شناخت خود شناس ، رزه  جا 
رزه حیی    تجربییه رز بییه رسییمیت نمیی  
شناس:. کار رز در ح: تولی: ماد    مصرف 

نی:زرد؛  لی  آن کی  کیه بیا      ماد  م  پ
هرهنگ ورآن آشناسیت، عیالم  جیود رز    
منحصر به عالم ماده نمی  دزنی: طوریکیه    
وییرآن، هسییت  رز بییه غییی ) آخییرت(    
شءادت) دنیا(تاسیم کرده زست. ز  زین ر ، 
شناخت آن نیا به زین د  شعبه تاسیم م  
شود؛ رنانچه کارهم با زین د  شعبه زرتبا  

زت  که هست    ما دزرد، بر زین زساس، ذ
رز آهری:   جءان هسیت  رز در زختییار   
ماورزر دزد، هرد مسلمان جءان آخرت رز 
هرز تر ز  زمکان و:رت ماده م  بین:، به 
زر ش کار نیا با دی:  سی  تر  نگاه م  
کن:   با تا:س بخشیی:ن بیه آن ز  رزه   
دی: معنو ، عرصه ها  هعالیت خویش 

 رز گسترده تر م  سا د.
 و عرصه کار: میدان 

می:زن هعالیت تولیی:   کسی    کیار، بیا     
ریرگ  برطبیعت   زسیتخ:زم آن،  ظیفیه   
مستمر ر  زنه زست. رنانچه خ:ز  سبحان 

 ٢٢: الف  چڃ  ڃ  ڃچم  هرمای:  
گردزنی:یم) مارر کردیم( ر   رز   ترجمه: 

 م  هرمای: با  .برز  تحصیل معاش
 ٠الملمِ: چڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چچ

تیرز ز  پییامبر در ر   بیرز  طلی       ترجمه:
 ر   ، کوشش   هرصت   سی  زست.

کار بشر، مح: د به ناطیه خاصی    حو ه 
نیست؛ بلکه ز  زعماق درییا هیا تیا ز ج    
آسمان ها   هرزخنا  خشیک    صیحرز   

 .می:زن کار   تالش زست
 خ:ز ن: سبحانه   تعال  م  هرمای: 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 

 ٢5ل : المچڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ
ذزت  زست که  مین رز بیرز   خ:ز ن: ترجمه: 
گردزنی:، پ  در هرزخنا  زطرزف    مشما رز

زکنییاف آن رهسییپار شییوی:   ز  ر    ز   
بخوری:؛   در جا  دیگر بیا  می  هرمایی:     
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ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  

 ٢٣الفحِ: چوئ  وئ
ه دریا رز مسخر خ:ز ن: ذزت  زست کترجمه: 

شما گردزنی: تا ز  آن، گوشت تا ه بخوری: 
  ز  آن  یور های  که رون دُرّ   مرجیان    
خا م  پوشی:، بیر ن آ ری:   کشت  ها رز 
در آن، شکاهن:ه م  بینی  تیا ز  هضیل ز     

 بجویی:   باش: که شکر گازر ز  باشی:.
کار، منحصر به هعالیت ب:ن  نیست، بلکیه  

دزنش   تحاییق خیود در   دزنشمن:  که با 
ره  مشکل علم  جامعه می  کوشی:، ییا    
دزکتر  که بیمارزن رز م:ز ز می  کنی:، ییا    
مءن:س   زنجنیر  که طر    ناشه هنی   
م  ریاد، یا محاق   دزنشمن:  که در رزه 
تحصیل دزنش رنج م  برد  ....، هرک:زم ز  
زین کوشش ها  علمی    پیه هش هیا     

ادق کار زن:، تحایا ، مص:زق بار   ز  مص
 بازین تفا ت که زر ش آنءا یکسان نیست.

 منزله کار:

کار به مثابه   مسیا   عیات   سیربلن:     
زنسان زست، سع    تیالش هرکسی  بیه    
زن:ز ه ووه   زیمان ز  بیه خ:زسیت، می من    
عایا) در ناد خ:ز ن:( زست   هموزره بایی:  
در حفظ   زعتال  عات خود کوشاباشی:    

  بایا   کسی  عیات    کار، یک  ز  رزه هیا 
ز ست،   ماییه   زسیاس رزه رسیی:ن بیه     
زستاالف ماد  زست. ز  زیین ر  پیشیوزیان   

 تعبیر کرده زن:. "عات "بارگ ما ز  کار به
 اسناد کار:

گرره زسناد کار بحی  طیوالن  دزرد، زمیا    
بطییور هشییرده   خالصییه ر   آن میی    
پردز یم، زهمییت کیار   زر ش زشیتلاف رز    

ر به خ:ز نی: زسیتنبا    میتوزن ز  زسناد کا
کرد. ورآن کریم در موزرد هرز زن، زنجام کار 
ها  گوناگون رز به خ:ز ن:زستناد م  ده: 
  در برخ  ز  آیات به طور جام    هرزگییر  

 ١3الرحمَ: چڳ ڳ      ڳ  ڳ  ڱچ م  هرمای:  

 "هر ر   خ:ز ن: در کار  تا ه زست."

  مرزد هر لحره   هر  وت، یعن  چڳ ڳچ  
  ز  به  چڳ  ڳ  ڱچ ه   همیشه زستپیوست

کار  مشلوف زست . یعنی  خی:ز دنییا رز    
آهری:ه زست   آن رز بیه حیاف خیود رهیا     
نساخته زست. بلکه پیوسته بر آن نریارت  

زن:رکار آهرینش نو   دگرگون   دزرد   دست
هیا    تا ه زست   متصرف در ش  ن آهری:ه

  خود زست.
ر  کار ها  خ:ز ن:، مشابه یک:یگر   تکیرز 

نیست، رون ز  همیشه در حاف زیجاد زست 
  همه پ:ی:ه ها، نیا  ها  خود رز تنءا بر ز  

 عرضه می:زرن:.   م  هرمای: 
 ١3الرحمَ: چگک  ک  گ  گ  گچ 
همه ریاها   همه کسان  که در آسیمانءا     

یا واف ، ر      نیا  ن:) به  بان حاف ز  مین
کننیی:. ز   خیی:ز درخوزسییت میی خیود رز( ز  

  زن:رکار کار  زست. سته دستپیو
رون خ:ز ن: تنءا مب:ی  زست که همۀ نیا  
ها رز پاسخگوست   کار گشای  همه گره ها 

 منو  به زرزد  ز ست.
 اصول و ضوابط کار:

در هر جامعه ز  تلویۀ سالم، ذ ق هنیر     
تأمین صحیح نشیا  ر حی    نییا  هیا      
عاطف ،  زبسته به زرزئیه کیار هیا  هنیر      

زست، زستاالف   رش: زوتصیاد   هنرمن:زن 
هر جامعه نییا در گیر  نحیوه ر یکیرد آن     
جامعه به پ:ی:ه کیار زسیت، زسیالم، بیرز      
سامان بخشی    رشی: زوتصیاد    تعیال      
جامعه، زصوف   ضوزبط  رز برز  کار، میورد  
توجه ورزر دزده زست که نیا  هیا  بی:ن      
ر ح  زمت، در پرتو رعایت آن تیأمین می    

 عبارتن: ز    شود زین زصوف
ب  تردی:، د  زصل تخصص  تخصص و تعهد: -1

  تعء:، در رش: کمی    کیفی  کیار می ثر     
زست،  یرز زنسیان متعءی:   متخصیص، در    
حو ه مس  لیت شیلل  خیود، ز  زنربیا       
 ج:زن کیار  مناسیت برخیوردزر زسیت       

سبحان رنین زنسیان  رز د سیت   خ:ز  
دزرد،   ز  کس  که ب: ن دزشتن د  بیاف  

خصص   تعء:، خیود رز بیرز  تصی:     ت
شلل  پیشنءاد م  دهی: بییازر زسیت؛    

می  هرمایی:     رنانچه که پیامبر زکرم
فمَ يرع الفا  إلع نلس    فيقم منَ هنجا أرلنم »

 «٠»«مف  لم ةفلراه الي  ةجم العيام 
کس  که مردم رز به خویش هرز خوزن: ترجمه: 

که در میان آنان شخص  باش: در صورت  
خصص  بیشتر  برخوردزر زست، که ز  ت

خ:ز ن: در ویامت به ز  نم  نگرد، یعن  
نرر عنایت    نگاه تشریف  خ:ز نی: در  

 .معاد، بءر  ز  نم  شود

حاکمان   د لت م:زرزن جامعه ز  که کیار  
 زهل کار   کیاردزن نمی  سیپارد،   رز به 

همیوزره رزه نا لی     رنین جامعیه ز  
وده در  رطییۀ هنییا  ط  نمییخییودرز
 م  گیرد. ات ورزر زختاله

ما لنّت امن  امرهنا »م  هرمای:   پیامبر زکرم
  ًج هط   فيقم مَ هجا أرلم مف  إال لم ةِل امنرهم 

 «8»«ة ه  سلاالً حوع ةر عجا إلع ما ترکجا
زمت  که غیر متخصص   نا زهیل رز  ترجمه: 

به کار خویش بگمارد   در میان آنان دزنیا  
بیه   تر ز     باش:، پیوسته کیار شیان ر   

زست تیا  وتی  کیه ز  آن     ساو تناف   
دست بردزرن:. تعء: در کار، موجی  می    
شود که شخص در زنتخیاب شیلل، نییا     
جامعه   صرف زوتصاد  عموم رز در نریر  

شلل ها  کاذب  که تکاثر   بگیرد   ز  
در آم: ها  کالن شخصی  دزرد  لی    
خسارزت  رز به پیکر زوتصاد  جامعیه  

 .  زرد م  کن:، بپرهیاد
زنجام هرکیار  بی: ن در    اتقان در کار: -1

نرر گرهتن ضوزبط، جوزن    پیامی: هیا    
آن، ناهرجام   ب  حاصل زست. زگر هی:ف  
ز  کار، ره  نیا  عموم   تحکیم مبیان   
زوتصاد  جامعیه زسیت   نیه تکیاثر،     

زوتضیا   جی:زن،   زنسان ملام زست به 
هرکار  رز که متص:  آن زست، تحکییم  

نءایت دوت   زتایان بیه    بخش:   آنرز در
 . ثمر رسان:
پ  ز  آنکه بنای  رز بیا   پیامبر زکرم

نءایت دوت   محکم کار  تمام کیرد،  
هرمود   م  دزنم که پ  ز  م:ت  هیر   
م  ریاد، لییکن خ:ز نی: بنی:ه ز  رز    
د ست دزرد که  وت  کیار  رز زنجیام   

ل نَ اه » دزد، آنرز محکم سا د  
 «3»«اح م ةح  ر داً اذا رمِ رمجً 

در زسالم ز  کم کار ، کم هر شی   
در ترز  ، خیانت   تا ییر در کیار،   
نیرنگ   پنءان کردن حایات، بیه  
ش:ت نکوهش ش:ه زسیت، ویرآن   
کریم به گونۀ هرزگیر   عام ز  زیین  

ژ   ژ   چ مسأله نء  می  کنی:   

 85األرراف: چڑ  ڑ
هیچ رییا میردم رز کیم    ترجمه: 

مگوزرییی:   پیمانییه   تییرز   رز 
تمام نءی:. جامعیت زین آیه بیه  
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و:ر  زست که تمام زشیا    زمور  زوی   
در تحت وانون کار، مشموف آن زسیت،  

کار ز  نوع یاسنخ نال   زنتااف آن  خوزه
ماد  باشی:   خیوزه ز  سینخ کیار     کار

 معنو .
 پایداری در کار: -3

خ:ز ن: متعاف در ورآن کریم، پییامبر    
زر  هرز مسلمانان رز به زستاامت   پای:

 میخوزن:،
 ٢٢١: هجيچڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 

زستاامت کن ز  پیامبر رنانچیه   ترجمه:
زمر ش:ه ز  در کار هایت همرزه کسان  

 که با تو هستن:.
زستاامت در کار، موج  م  شیود کیه   
کارگر سخت  ها  م وت   محر مییت  
ها  ماطع  رز نادیی:ه بگییرد   بیرز     
رسی:ن به ه:ف نءای ، کوشیش همیه   

نبه دزشته باش: رون بیا زسیتفاده ز    جا
گفتۀ ورآن که زستاامت موج  تاویت 

 .  آرزیش دف    سعت ر ق زست
 .16د سبوۀ جن آيب31سبوۀ فصلت آيب 

هیچ گاه نبای: رزه عالج رز بسته دیی:    
راره رز منتء  تلا  کرد،  یرز جستجو 
  تکاپو  م:ز م   کار   کوشش دزیم   

  نتیجیه   پیگیر، سر زنجام مثمیر ثمیر  
 بخش خوزه: بود.

 اخالص در کار: -4

گرره ال مۀ کار، تاوییت بنییه زوتصیاد     
تأمین بنیه مال    زوتصاد  جامعه   وطی   
دست بیگانگان ز  میءن زسالم    رسی:ن 
به زمنیت   زستاالف زست، لیکن در دستور 
ها  دین  توصیه ش:ه زست که زنسان تنءا 

آن رنگ تا:س م  بخش:   بیه  کن:   با 
 مناله  ینت کار    یور عمل زست.

 انتخاب شغل مناس : -5

حرهه هرهرد ، زثر مسیتایم در زخیالق     
دزرد، کس  که به زثر طم   ر رهتار    

زن:   ، در زنتخاب کار   شلل مناس  
یش ز  هرک  دیگیر  دوت نم  کن:، پ

به خود ضرر می  رسیان:   شخصییت    
 .زنسان  خود رز درهم م  شکن:

بادزشتن شلل نامشر ع، نمیتوزن ر حییۀ  
نجی    برجسته دزشت   معضل  رز حیل  
کرد، شلل خوب   آبر منی: گیره ز  کیار    
جامعه رز م  گشای:   نیا در تعال  ر ح  

   زخالو  زنسان زثر مطلوب م  گوزرد.
خ  شلل ها رز  زج ، بعضی  رز  زسالم، بر

حرزم، بخشی  رز مسیتح    پیاره ز  ز     
شلل ها رز مکیر ه می  دزنی:.   یکی  ز      
حاوق هر ن:زن برپی:ر رز  زنتخیاب شیلل    

 مناس  برز  هر ن: م  شمارد.
 اعمال هوشمندی متخصصانه در طلیعه کار: -6

ممکن زست زنسان متخصص حرهیه ز   
ا بیا  رز بپویرد، لیکن در برخ  ز  کار ه
 .توجه به تخصص خود غفلت کن:

ال م زسییت، هرکییار  ز   ر د  ناشییه،  
معیار، زلگو   زنی:ز ه بگیورد تیا شیاهین     
تخصص، جلو زهازیش بیجا یا کیاهش بی    
مورد کار رز بگیرد، رانچیه کیه حضیرت    

م  هرمای:  نخست زن:ز ه بگیر،  ؛عل 
آنگاه برش کن، زبت:ز بیان:یش، سپ  بگو، 

 ، آنگاه کار کن  ز ف ر شن   آگاه شو
 «٢٧»ثم اهطع   ف ر ثم انطق   ت يَ ثم ارمِ"" هد  

ز  زین رهگور معلوم میشود که ررز ورآن  
کریم بر جامعیت هر کار گوزر نسیبت بیه   
بینش علم    تخصص  ز  ز  ییک سیو     
گرزیش عمل    تعء:     ز  سو  دیگر، 
زصرزر دزرد   در دزستان ص:زرت     زرت 

تصیی:  در ؛حضییرت یوسییف صیی:یق
ش  ن زوتصاد  منطاه  سیی  مصیر، در   
د رزن خشک سیال    تیورم زوتصیاد ،    

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  چرنین م  هرمایی:   

 55ةجسف: چچ چ  چ  ڃڃ
یعن  تص:  کار، نگءی:زر    تیأمین   
زصوف زوتصاد ، مرهون تعءی: عملی    
کار گازر زست تا ریا  ضای  نشیود    

نیا م:یون تخصص علمی  ز سیت تیا    
.بای: گفیت   ه به ه:ر نر دجاهالنه بودج

 توجه به د  عنصر زصیل ال م زست  
تالش در تولی:   کوشش در عرضه  -1

کاال  مورد نیا  جامعیه، نیه تیالش در    
 مصرف.

وناعت در مصرف، نیه وناعیت در     -2
تولی:،  یرز تالش در مصیرف   وناعیت   

 در تولی: پسن:ی:ه نیست.
 خالقیت در کار :  -7

آهنگ  گیوهرین، همی  گوهر کار، یا کیار  
صنعت   هیم آ زیی    کامل بین سنت   
زست، خ:ز  سبحان، بین طبیعت   هنر

همه موزد خام   ال م هرگونه زبتکیار رز  
در سفره سنت زلء  ورزر دزده    مینیه  
هرگونه صنعت ب:ی    هرنوع نیو آ ر   
رز در نءان بشر نءادینه کرده زسیت تیا   
زصل کار ز  سادگ  ص:ف به پیچی:گ  

  ز  تکرزر پرهیا شیود    گوهر، بار یاب: 
 .به سمت خالویت جءت گیر  کن:

تایین موزد خام سنت  زصل حاکم برکار،
ه یک  رز به رءره دلپویر صفت  زست ک
خیارج ز   خ:ز ن: با دسیت طبیعیت در  

ذهن هرزهم نموده   دیگیر  رز همیان   
خ:ز نی: بیا دسیت صینعت در ولمییر      
زن:یشه بشر، شکوها کرده زست تا تمام 

ز  علم به عیین   "زنسان ، خوزسته ها  
، رنیین کیار   "آی:   ز  گوش به آغوش

گوهرین رز کیمیا گوین:، پ ، زصل کار 
بای: به مناله دمی:ن ر   هنر در میاد   
به ظاهر ب  ر   طبیعت باش: تا صنای  
آدمیان، تبلور  ز  حیات هنر   تجلی   

 . ن:ه بودن    ن:ه ش:ن باش:
 زدزمه دزرد...

 مآخذ:
 تفسیر نور. -1
 تفسیر انوارالقرأن. -2
 نویسنده. -3
 سایت انترنتی. -4
 .رواه البخاری -5
 .رواه البخاری -6
 .111، ص2بحاراالنوار، ج -7
 .143، ص11بحاراالنوار، ج -8
 .221، ص6همان، ج -9

 . 516، ص، 4الحکم جشرح غور -11
 

 ر زطاعت ز  هرمان خ:ز کاربه منرو
کار   تیالش   پیی:ز کیردن    »کن:. 

ر    حالف ز  زخال    آبله کیف  
دست کار صادوانه ب:ست م  آیی:  
  به حفظ عات   آبیر   خیانوزده   

بخش:، زهتخارزت   سر بلن:  م  
 یرز ب:ست آ ردن لامه   نیان  
حییالف   تنییا ف ز  آن خ:ز نیی: 
کریم برز  رنیین خیانوزده ز    
هر ن:زن حاللیازده   باتربییه     

زخیال ،  «ح زعطا م  نمای:.صال
صبله عباد  کار رز تاویت می   
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ه۔  کا  د لم د و یت د خدوار ولسمال  په یمه متدینه  مذهت  او رو،یانفکده کیمرن  کیت دې 1٥51محمد قاس  حلیمي په 

نیییړ  تییییه سیییتاهت پدانسیییییا د . د ژونیییید لیییممړ  شییییها او ورتیییح یییییت پییییه لیییم د و یییییت کیییت تدییییدې کییییړ  د   لیییممړن  زده کییییړې یییییت د 

 میمد  کا  د  زهد په پمهنتم  کت تدسده کړې د .۱۹۹۸ده کړې یت په پاکستا  په افغاني ل سه کت تدسده کړ   ثانمی ز 

 دمصد هدماد له  زهد پمهنتم  هده یت د شدعیاتم او حقمقم په بدخه کت د لیسان  سند تد سه کړی دی. .1

 د ماسوا  زده کړې یت دمصد د قاهدې په پمهنتم  کت جدما  لد . .1

 کاری تجربه:

  په وزار  کت د تدقیق او مطالعاتم مدید. د  هدنیم چارو 

 . په مزارشدمف کت د  هدنیم چارو د وزار  د استازول  ر ی 

 . د  هدنیمچارو د وزار  د تشدمفاتم د رماست مدستیا 

 . د ستاې محکمت د قضایت تفتی  عمممي ر ی 

 . د ستاې محکمت د قضایت تفتی  او کنتاو  عمممي ر ی 

 ر  چارو عمممي ر ی .د ستاې محکمت د مالز او ادا 

 .د قضایت ستاژ استاد 

 .د پمهنا وزار  ستا سمکار 

 .سملح د عالز شمرا سیاسی  سمکار 

 .دآسیا بنس  دممسکیت حقمقز سمکار 

 .د افغانستا  د علماچ د سدتاسد  شمرا غړی او وماند 

 . د اصم  قباء بنس  ر ی 

 غړی.لح دعالز شمراسم  د دین  چارو ر ی  او د د ا.ا.  دولت د ملز امنیت شمرا 

 ستاینلیکونه:

 .د تفتی  د رماست پد مها  یم لممړی درجه او دوه دونيمه درجه ستاینلیکمنه 

 .د ستاې محکمت د مالز اوادار  رماست پدمها  لممړ  درجه ستاینلیک او دونیمه درجه ستاینلیک 

 پیه میالز او ادار  چیارو  ارزې اوجمهمر  رماست د عالز مقیا  لیه لیمر  لیه ادار  فسیاد سیده د مبی د افغانستا  د

 کت د منا مسجد  خا  عالز دولی  مها .

 .د آسیا فمنهېش  له لمر  یم نړمما  ستاینلیک 

 

  .پ تم  در   عدبي او اندلیکی 

رماسیت د   جمهیمر  مه ن ټه د ولسمشد محمداشدف غن  دحک  په اسیا  د 15شیا په ه   کا  د زمد  میا1٥١١د 
دونی  مدستیا  قیانمنپمه محمید سیدور دانی  لیه لیمر  د ارشیاد  حیا او اوقیافم وزار  د سدددسیت او نممانید وزمید پیه 

 ددې وزار  کارکمونکم ته ورودد ند  شم.
ا
 تم ه رسما
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 سرپرست وزارت ارشاد، حج واوقافیدارهای د

 با رئیس کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی  مالقات

نادر نادر ، ری  کمیسیون مستال زصالحات زدزر    خ:مات ملک  محم: واسم حلیم  سرپرست   زرت زرشاد، حج   ز واف با زحم: 
حج   ز واف ز  موزرد  بیود   در باره به میان آ ردن زصالحات، زمور مربو  به  ظایف   برخ  ز  مسایل دیگر مناب  بشر    زرت زرشاد، 

 تبادف نرر نمودن:.   دی:زر که هر د  طرف در دهتر کارش
 اهل تشیع علمای  با دیدار

علما  زهل تشی  کشور ط  دی:زر  با محم: واسم حلیم  سرپرست   زرت زرشاد، حج   ز واف سمت ج:ی: شان رز در حال  تبریک 
 گفتن: که شمار  ز  هیات رهبر  آن   زرت نیا حضور دزشتن:.

گفت  سپاس ز  ماام عال  ریاست جمءور  زسالم  زهلانستان  ده،حجت زالسالم عب:زلا:یر عالم  به نماین:گ  ز  دیگرزن سخنرزن  نمو
ز  صمیم ول   که شخصیت توزنا   عالم دین رز منحی  خ:متگار علما  کشور در زین پست مءم   در زین شرزیط حساس گماشته زست، 

ای: رز در رزه خ:مت گوزر  به دیین  زین ماام جلیله رز به جناب حلیم  صاح  مبارک باد عرض می:زریم   ز  خ:ز ن: منان توهیاات م
 ما:س زسالم برز     خوزهانیم.

ز  زها د  ما علما   زستادزن م:زرس  ع:ه م  سپاریم که مطابق ه:زیات   رهنمود ها  جناب محترم در زمر خ:مت رسان  بیه علمیا     
 حجاج کشور کوتاه  نخوزهیم کرد.

ه جناب محم: واسم حلیم  زخال  نیت خویش رز نسبت به    زبرز  نمودن:.در هرجام علما  کرزم با زه:ز  رپن عات   مس  لیت ب
 قیم کابلممصر  دیدار علمای

 حج   ز واف در مار زین   زرت مالوات نمودن:. محم: واسم حلیم  سرپرست   زرت زرشاد،  اعلما    زساتی: مصر مایم کابل زمر   ب
حج   ز واف ضمن صحبت  حضور علما  کشور مصر رز خیر ما:م گفته ز   همکار  ها  آن کشور  زرشاد، در نخست سرپرست   زرت 

 در عرصه ها  مختلف خصوصاً در بخش تعلیم   تربیه دین  هر ن:زن زین خطه زبرز  و:ردزن  نمود.
زئمه، تر یج برنامه ها  زعت:زف گرزی  بع:زً زساتی: مصر ضمن عرض تبریک  به سرپرست زین   زرت همکار  خویش رز در بخش ت:ری  

    سطیت با زین   زرت زعالن نمودن:.
 با سرپرست وزارت عدلیهمالقات 

در زین دی:زر سرپرست   زرت زرشاد، حج   ز واف ضمن عرض خوش آم:ی: ر   موزرد ذ  عالوه بح    گفتگو نمودنی: بعی:ز آویا     
 موهایت ها  مای: رز برزیشان زست:عا نمودن:. ی: مولو  محم: واسم حلیم ، معنو  ضمن تبریک  مووف ج:

 ا سرپرست وزارت معارفبدیدار 
 حج   ز واف با خانم رنگینه حمی:  سرپرست   زرت معارف در دهتر کارش مالوات نمود. ، سرپرست   زرت زرشادمحم: واسم حلیم  

حج   ز واف ضمن عرض خوش آم:ی: ر   هماهنگ  بیشتر رزج  به بءبود زمور علما   می:زرس   نخست سرپرست   زرت زرشاد، 
بع:زً سرپرست   زرت معارف ضمن صحبت  مووف ج:ی: محم: واسم حلیم  رز به عنوزن نیاماد   دین  بین د    زرت تاکی: نمود، 

عرصه ها  مختلف تعلیم    تحصییل  بیا زیین      یر   سرپرست زین   زرت تبریک   تءنیت عرض نموده همکار  خویش رز در 
   زرت  ع:ه نمود.

در زدزمه د  جان  ضمن تعء: همکار  برز  بءبود زمور علما  کشور ر   رار محور ذیل صحبت نمودن:  ناش   جایگاه مسیاج:  
رس دین ، همیاهنگ     در خصو  تعلیم   تربیه زطفاف مکات ، همکار  ال م در رزستا  زر یاب  زسناد علما   کرزم، نصاب م:ز

 مساع  مشترک میان   زرت زرشاد، حج   ز واف     زرت معارف در سطح مرکا    الیات.
 با علما و بزرگان شورای مشرقی اردید

رز خییر  در زین دی:زر نخست محم: واسم حلیم  سرپرست   زرت زرشاد، حج   ز واف تشریف آ ر  علما  کرزم   ن مشیرو   
ما:م گفته، ناش علما  کرزم رز در جءت تنویر زهکار عامه غیر وابل زنکار دزنسته   زها د  زین   زرت مصمم زست، تا با همکیار   

 زرگان ها  ذیربط در رزستا  بءبود زمور مساج:   بسیج علما  کرزم گام ها  زساس  رز بر دزرد.
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محم: واسم حلیم  زنتخاب    رز به زین پست به جا   شایسته عنوزن کیرده    علما    بارگان شورز  مشرو  ضمن عرض تبریک  به 
 در رزستا  تعمیل برنامه ها  کار  زین   زرت  ع:ه همکار  سپردن:.

 دیدار با رئیس عمومی احصائیه و معلومات
سیول  رئیی  عمیوم     ط  زین دی:زر نخست محم: واسم حلیم  سرپرست   زرت زرشاد، حج   ز واف تشریف آ ر  زحم: جا یی: ر 

 ریاست زحصائیه   معلومات رز خیر ما:م گفته خوزهان همکار  ها  بیشتر آن ریاست گردی:.
سپ  رئی  عموم  ریاست زحصائیه   معلومات مووف ج:ی: محم: واسم حلیم  رز تبریک   تءنیت گفته د  جانی  ر   رزه زنی:ز     

ج:، تثبیت مساج: رسم    غیر رسم  تثبیت مووعیت   مکیان آنءیا     سیستم ج:ی: برز  سءولت هرره بیشتر زحصائیه دویق مسا
 زستفاده مساج: منحیت مرزکا ت:ری    آمو ش ها  دین  بح    گفتگو نمودن:.

 در رزبطه تفاهمنامه نیا در آین:ه نادیک بین زین   زرت   ریاست عموم  زحصائیه   معلومات عا: خوزه: گردی:.
 دیدار با مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مردمی و اجتماعی

تشریف آ ر  محم: رسوف طال  مشا ر رئی  جمءیور   در زین دی:زر نخست محم: واسم حلیم  سرپرست   زرت زرشاد، حج   ز واف
 در زمور مردم    زجتماع  رز خیر ما:م گفته   پیرزمون ناش علما  در پر سه صلح مفصالً صحبت نمود.

بع:زً مشا ر رئی  جمءور ضمن تبریک  مووف ج:  حلیم  صاح  در رزبطه به موضوعات صلح   رگونگ  بءبود زمور علما  کیرزم    
  گفتگو نمودن:. مساج: بح 

 دیدار با رئیس اطاق های تجارت  
سرپرست   زرت زرشاد، حج   ز واف با رئی    زعضا  زطاق ها  تجارت در دهتر کار شان دی:زر   پیرزمون موضوعات ذ  عالوه بح    

 گفتگو نمودن:.
 دیدار با اعضای کمیسیون اقوام زون جنوب شرق
حج   ز واف  حج   ز واف با زعضا  کمیسیون زووزم   ن جنوب شرق در تاالر   زرت زرشاد،   محم: واسم حلیم  سرپرست   زرت زرشاد،

مالوات نمودن:. ط  زین دی:زر ضمن معرهت زعضا  کمیسیون در رزبطه به ز ضاع جار  کشور خصوصا پیرزمون صلح   نایش زویوزم     
 علما  کرزم بح    گفتگو گردی:.

 دیدار با رئیس عقیدتی و فرهنگی وزارت دفاع ملی
 نمود.دی:زرزین   زرت رواف درماز ،حج  حلیم  سرپرست   زرت زرشادواسم :محم:ت   هرهنگ    زرت دهاع مل  بارئی  عموم  عای

در زین دی:زر که رئی  مجم  علم  زین   زرت نیا حاضر بود رئی  عای:ت    هرهنگ    زرت دهاع مل  ضمن وی:ردزن  ز  همکیار    
ت: ین برنامه هیا  دینی       نصاب ت:ریس ،   ها  د زم:زر علما  کرزم خوزهان توجه بیشتر ز  سو  زین   زرت در بخش ها  زرشاد ،

 برز  وطعات   جا  تام ها گردی:. تعلیم 
سپ  سرپرست   زرت زرشاد، حج   ز واف ز  کارکرد ها   ه:ز کار  ها  زرد   مل    نیر  ها  زمنیت  کشور و:ردزن  نموده همکار  

 همه جانبه زین   زرت رز در بخش ها  نامبرده  ع:ه نمود.

 دیدار با رئیس عمومی امنیت ملی 
حج   ز واف در مایر زیین    است عموم  زمنیت مل  کشور با محم: واسم حلیم  سرپرست   زرت زرشاد، زحم: ضیا سرزج سرپرست ری

   زرت دی:زر نموده ضمن زین دی:زر مووف ج:ی: آوا  حلیم  رز تبریک   تءنیت گفت.
 علما   زماکن ما:سه بح    گفتگو نمودن:. در زین دی:زر د  طرف ر   مسایل تامین زمنیت بیشتر مساج:، 

 احتیدیدار با مسولین شرکت های سی
 حج   ز واف با مسولین شرکت ها   یارت    سیاحت  در مار زین   زرت مالوات نمود. محم: واسم حلیم  سرپرست   زرت زرشاد، 

در زین دی:زر رن: تن به نماین:گ  ز  سایرین صحبت نموده ضمن عرض تبریک  به سرپرست زین   زرت زظءار نمودن: که زیام ورنطین 
به زوتصاد  رز به زین شرکت ها  زرد ساخته زست زیشان زها دن: ما ز  رهبر    زرت زرشیاد، حیج      یر س کر نا بیشترین ضر

 ز واف خوزهان همکار    توجه بیشتر برز  بءبود شرکت ها   یارت  م  باشیم.
ه آن سپ  سرپرست   زرت زرشاد، حج   ز واف صحبت نموده   تشریف آ ر  مسولین شرکت ها رز خیر ما:م گفته بیه زدزمی  

بیان دزشت رهبر  زین   زرت در رزبطه به شرکت ها   یارت  برنامه ها  ج:ی: رز ر   دست دزرد   در آین:ه نادیک بیا شیما   
 جلسات رز خوزهیم دزشت.

 یتبلیغ علمایشتراك در همایش بزر  ساالنه ا
در شءر کابل رزه زن:ز   گردی:ه که   هازر تن ز  جماعت تبلیل 25همایش بارگ در م:رسه مالتره خیل به حضور دزشت بیش ز  

در آن محم: واسم حلیم  سرپرست   زرت زرشاد، حج   ز واف نیا به نماین:ه گی  ز    زرت زرشیاد، حیج   ز ویاف   د لیت      
 جمءور  زسالم  زهلانستان زشترزک نموده بودن:.

در زین محفل شان:زر سرپرست   زرت زرشاد، حج   ز واف زصالتاً ز  جناب خود    کالتاً ز  جان  جاللتمآب رئی  جمءور حضور 
 شن  زن:زخته   علما  کرزم   هوزدزرزن زهل جماعت   تبلیو رز خیر ما:م گفته   رزج  به هویت   زر ش ها  دین زسالم  نیا ر

 به زیشان تفءیم نمودکه   زرت زرشاد ، حج   ز واف در خ:مت علما  کرزم ورزر دزرد.
 در ختم محفل نما  عصر به زمامت محم: واسم حلیم  سرپرست زین   زرت زدز گردی:.
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 در رابطه به جایگاه اطفال  کشور اسالمی  15اندازی کنفرانس ویدیویی با راه 
حج   ز واف با  زرت زرشاد، در آن سرپرست    زین کنفرزن  که توسط سا مان هارغین پوهنتون زال هر تنریم   رزه زن:ز   گردی:ه بود، 

جایگاه زطفاف ز  منرر شریعت زسالم  ر   دست گرهتن برنامه ها  میوثر  کشور زسالم  در رزبطه به) 15ش ز نماین:ه ها  زکادمیک بی
 بح    گفتگو نمودن:.  آمو ش  وبل ز  زینکه جوب   مورد زستفاده گر ها  زهرزط  ورزر گیرن:(

رزه ها  زستفاده   جوب زطفاف توسط گر ه ها  زهرزط  رز  صالح عباس معا ن جامعۀ زال هر صحبت نموده، در زین کنفرزن  زبت:ز دکتور 
حج   ز واف در رزبطه به موضوع مفصالً معلومات زرزیه نموده    رزه هیا    بیان نمود. سپ  محم: واسم حلیم  سرپرست   زرت زرشاد، 

   دالیل   زنگیاه   ر  آ ردن زطفاف به جنیگ   پیوسیتن    زهرزط  رز برجسته ساخت ،با دزر  ز  به دزم زهتی:ن زطفاف توسط گر ها  
 آنءا به گر  ها  ماهیای    زهرزط  رز رنین بیان دزشت 

 ع:م توجه به خوزسته ها  زطفاف   ع:م مسولیت پویر  ع:ه ز  ز   زل:ین در وباف آنءا. .1

 ع:م  مینه سا   آمو ش ها  ز لیه برز  زطفاف. .2

 زطفاف به سریاف ها   هلم ها  زغوزکنن:ه.دسترس   .3

 دسترس  زطفاف به شنی:ن  ها  زغوز کنن:ه. .4

 زوتصاد ضعیف خانوزده ها. .5

 دسترس  زطفاف به گیم ها   سرگرم  ها  منحرف کنن:ه. .6

 ه هیا   مکان ها  ناسالم آمو ش   کار ها  شاوه که ز  توزن آنءا خارج زست رز به عنوزن دالیل تمایل   جوب زطفاف توسیط گیر   .7
 جنگجو م  توزن دزنست.

 محترم حلیم  در رزبطه به جلوگیر  ز  پیوستن زطفاف به جنگ   درگیر  ها  مسلحانه رزه حل ها  ذیل رز پیشنءاد نمود 
ودک، برد ش  زل:ین زست که بیه  با در نرر دزشت آمو ه ها  زسالم بیشترین مسولیت در وباف ک ادای مسولیت والدین در قبال اطفال: .1

 یرز کودک، برکت خانه   نعمت   حسنه ز  زست که خ:ز ن: به پ:ر   مادر زر زن  کیرده زسیت. ز     حق زلول: عل  زلوزل:( م  گوین:، آن)
و:ر   جایگاه آن رز بای:  زل:ین در نرر گرهته به تربیت سالم آن توجه ج:  رز مبو ف دزرن: تا به سب  غفلت   ب  توجه  زل:ین   زین ر ،

 در دزم گر ه ها  مسلح ورزر نگیرن:.زطفاف معصوم 

در آمو ه ها  زسالم  ، همه کودکان به شموف دختر   پسر، حاوق   مازیا  معین  دزرن:، همگان ز   جلوگیری از سوی استفاده کودکان: .1
ءانه کورک  ز  جملیه  زعماف هر گونه خشونت   ب  رحم  در حق آنان با  دزشته ش:ه زن:   به حاوق زطفاف زحترزم گردد تا آنان با هر ب

 کار ورزر نگیرن:. مورد دست برد   زستفاده سو توسط گر  ها  طبه رهای  ز  هار   هاینه  ن:گ  ،

، ر ح    ر زن  کودکان   دهاع ز  آنان،  مینیه رز   زسالم با در نرر گرهتن همه نیا  ها  ز لیه جسم   رسیدگی به خواست های کودکان: .3
 ر همه جوزن  هرزهم آ رده زست که بای: به آن توجه گردد.برز  رش:   پیشرهت کودکان د

بءره من:  ز  تلویه   خورزک مناس ، ز  حاوق مسلم کودک   برطرف کنن:ه نییا  جسیم     تامین خوراك و تغذیه مناس  برای کودك: .4
وزد غیوزی  مناسی  رز ن:زشیته    ز ست که در مرحله ز ف زین حاوق برد ش  زل:ین آنءا میباش:، در صورت  که  زل:ین توزنای  تامین م

 زین  ظیفه دین  حکومت   زهرزد جامعه زست که نیا  ها  غوزی  آنان رز تامین کنن:. باشن:، 

ا گور دزنش بجوین: آمیوختن  همچنان با توجه به ماوله معر ف ز  گءوزره ت هرزگیر  دزنش یک هریضه زست،  زمینه سازی برای تحصیل: .5
له حاوق هر ن:زن بر  زل:ین میباش:،  زل:ین بای: در زبت:ز   ن:گ ، آنءا رز به سال  دزنش مسلح کنن: تا ز  جم خوزن:زن   نوشتن( دزنش)

به  سیله آن بر مشکالت آین:ه ریره شون:   زین کورکترین  ظیفه ز  زست که ز   زل:ین زنترار میر د. همچنان در زهلانستان تعلیم   
 زل  تحصیالت عال  به طور مجان   مینه سا   گردی:ه زست. تربیه  ظیفه حکومت بوده ز  صنوف زبت:زی 

 نبای: ز  کودکان زنترار دزشت که دنیا  سرشار ز  شاد    نشا  خود رز با  در مرزحل نخستین  ن:گ ،  در  زو ،  حق تفریح و بازی: .6

:رست    سالمت  آنءا آسی   زرد نشود. بای: بلکه بای: آنءا رز در با     تفریح آ زد گوزشت تا به تن دنیا  بارگتر ها ماایسه کنن:،  .7
 در با   ها  کودکانه نیا آنءا رز یار  نمود.

یک  ز  عوزمل تخری  شخصیت کودکیان زسیت. در    خشونت جسم    ر ح ،  پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی به کودك: .8
بءتر آن زسیت کیه زیین     کودک زنجام میگیرد،  زگر تنبیه برز  تربیت دین زسالم نیا به زین موضوع مءم توجه ج:  ش:ه زست، 

 مینه سا  مشکالت ر ح    عاطف  هرز زن   ررز که تنبیه ب:ن ،  بلکه ز  عوزطف کودک زستفاده شود،  تنبیه، تنبیه ب:ن  نباش:، 
 ه م  نماین:.  ز  زین  ضعیت کودک سو  زستفادتن:ر ها  گر ه رزحت  به     ،کودکان میشودسرخوردگ    تخری  شخصیت همچون 

محبوب  زو  شودن:   به شخصیت آن ها زحترزم گوزرده  کودکان مانن: هر زنسان دیگر  د ست دزرن:،  احترام به مقام کودك: .1
 مان  که مورد ب  مءر  خانوزده ورزر م  گیرن:، در جستجو  مکان مناس  غیر ز  خانوزده خویش میگردن:   بآلخره در  شود، 

 م  آین:. دزم زهیون ماهیای  گیر

در زدزمه دکتور محم: زلمحر صا   رئی  پوهنتون زال هر ضمن زستاباف ز  نرریات آوا  حلیم  در رزبطه به   زییا  مختلیف   
 موضوع ر شن  زن:زخت.

سینگاف،   کوت دیفیوزر،   سومالیا،  بنین،  سوریه،  نیجریا،  زن: نیایا،  پاکستان،  کردستان،  کامیر ن،  نماین:ه گان کشور ها  کینیا، 
 یمن   لیبا به نوبه پیرزمون موضوع صحبت نموده   هر ک:زم برنامه ها   پیشنءادزت رز مطر  نمودن:. نیجر،  مالیایا، 
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 یتوت تدری  ائمهدیدار معین اداری و مالی از انست

مسیو لین ریاسیت    زستاد تاج محم: مجاه: معین زدزر    مال    زرت زرشاد، حج   ز واف با رئی  تعلیمات علوم دین    ت:ری  زئمه، 
 پالیس    زنستیتوت ها  معء: عال  ورزئت   ت:ری  زئمه ز  جریان کار ساختمان  تعمیر زنستیتوت ت:ری  زئمه دی:ن به عمل آ ردن:.

 زین دی:زر معین زدزر    مال  در رزبطه به تسری  ر ن: کار    کیفیت موزد ساختمان  ه:زیات ال م رز به زنجینیرزن مربوطه سپرد. ضمن

 سیمینار یک روزه تحت عنوان حق میراث و مهر زنان
حق، میرزث   مءر( ز  جان  آمریت ناث   ذکور زین   زرت تحت عنوزن)کارمن:زن ز تن 25به سلسله ت: یر سیمینار ها  یک ر  ه برز 

 جن:ر دزیر گردی:.
در زین برنامه آمو ش  موضوع میرزث   مءریه توسط نای  زهلل زثر  مشا ر زین   زرت به مشترکین تفءیم گردی:   شاملین سییمینار  

 خ دریاهت نمودن:.پیرزمن موضوع سوزالت  رز با زستاد شریک ساخته   پاس
شکریه سلیمان خیل آمر جن:ر پریانتیشن رز که در مورد میکانیام من  آ زر   زذیت ترتی  گردی:ه بود برز  زشترزک کنن:ه گان زرزیه  
نمود، متعاوباً نیلوهر نوشاد پیرزمون هورم سر س نرارت  بمنرور دریاهت مشکالت   نیا  ها  کارمن:زن جءت دزد خوزه  برز  طبایه  

 زناث معلومات زرزیه نمودن:. مجل  با دعا  خیر به پایان رسی:.

 معرفی معین پالیسی و پالن وزارت ارشاد، حج و اوقاف
  ط  محفل  با زشترزک محم: واسم حلیم    یر زرشاد، حج   ز واف، دکتور زمین زل:ین مرفر  معین مسلک ، هیویت  1311سنبله 11

کارمن:زن زین   زرت معره  گردی:،که در  محم: عثمان طارق به حی  معین پالیس    پالن برز  رهبر    زرت   م:عوین سایر زدزرزت، 
نخست آیات  رن: ز  کالم زهلل مجی: توسط شیخ زلارز    زلمجودین زستاد برکت زهلل سلیم ورزئت گردی:، سپ  محم: واسم زین محفل  

  دی:گاه زسالم ر شن  زن:زخته   همچنان در میورد شخصییت علمی     حلیم  پیرزمون زنتصاب، زستخ:زم   پیشبرد موزوف حکومت  ز
محم: عثمان طارق توضیحات دزده گفت  محم: عثمان طارق تعلیمات زبت:زی    ثانو  رز در  الیت بلخ   ماستر  خویش رز در بخیش  

  دزخل کشور هرز گرهتیه زسیت، در   حکومت دزر  خوب ز  کشور بریتانیا   علوم دین    حفظ ورآن عریم زلشان رز در پاکستان، مصر 
موسسات مل    بین زلملل    زدزرزت مختلف زیفا   ظیفه نموده زست،   با زحرز  زین پست در رزستا  زنکشاف   پیشرهت زیین   زرت  

 موثر ورزر خوزه: گرهت.
اسم حلیم  در رزبطه به تعیین  معین ج:ی: زلتارر پالیس  ضمن صحبت  ز  جاللتماب رئی  جمءور   محم: و بع:زً محم: عثمان طارق

تعء: سپرد که به همکار    تفاهم هیوت رهبر    زرت برز  پیشرهت   بءبود زمیور   شان به زین ماام سپاس گازر    و:ردزن  نموده، 
کار  با طر    برنامه ریا  م:برزنه زین   زرت رز در ردیف   زرت ها  کارز   برجسته د لت ورزر خوزهیم دزد.

 د افغانستا  اسمم  جمهمری دولت د ارشاد  حا او اوقافم محتا  وزيد ته!
 السم  ل عليک  و رحمته وبدکاته.

يییما  سییازما  د اداری رهبییای هيییا  تاسییم ،یی غل  تییه د ړ غییانم ند  زهیید پمهنتییم  لییمی ر یی   ،ییاغل  شییين احمیید الطيیی  او د  زهیید پمهنتییم  فار 
 افغانستا  د اسمم  جمهمری دولت د ارشاد  حا او اوقافم وزار  سدددسی  او مشدی مبارک  وراندی کمی.

د هغییه د میین   مییمی پییه دی بییاور يییم  چیی  دغییه مقییا  تییه رسییيد  يییمازی ستاسییم د هغییم ساییم پايلییه ده  چیی  د اسییم  لییه مبیین  ديیی  هدییه سیی  فهیی  او 
 و  منصییبمنه د لییم   اده  چیی  د   رنوییه ددی مقییا  د مبییارک  تد نییګ د يییادولم و  همییدا ی دی.ړ ی پییه  ره کیی  مییم تدسییده کییړ  ری او اعتییدا  د زده کیی

 همت لدونکم خلکم مکلفيت دی او ممی پدتاسی  ددی مکلفيت د ،ه اداء کملم  ا  او باور لدو.
و  ییم ستاسییم قدممنییه پییه مسییتقيمه  ره کیی  ثابییت او ددی امانییت د اداء کملییم پییه هکلییه درتییه پییمره   هدییه غییماپییه پییای کیی  لییه ل تعییال  جیی  جملییه 

 مدات  قبم  کړی.   تمفيق او مدسته په بدخه کړی. زممی د احتاا  لم 

 ورکشاپ آموزشی روش تحقیق برگزار شد
به م:ت یک هفتیه غیرض زرتایا  ظرهییت      رکشاپ آمو ش ) ر ش تحایق( ز  طرف ریاست ت:ویق   مطالعات علوم زسالم  

 وبل ز  ظءر در کتابخانه ریاست زطالعات   زرتبا  عامه ت: یر یاهت. 12زل  1کارمن:زن زین ریاست ز  ساعت
زبت:ز آیات رن: ز  کالم زهلل مجی: ورزئت گردی:. بع:زً زستاد محم: شریف رباط  رئی  ت:ویق   مطالعات علوم زسالم    ترینیر  

 رکشاپ) ر ش تحایق( رز یک  ز  بخش ها  مءیم در زمیر    نموده ضمن خوش آم:ی: به کارمن:زن   حاضرین،  رکشاپ صحبت 
 ز  شرکت کنن:گان خوزست در زمر هرزگیر  زین هن بکوشن:. تالیف   ترجمه کت  دزنسته، 

لک  کارمن:زن بسیار مءیم    آوا  رباط  به زدزمه سخنان شان ت: یر همچو  رکشاپ ها   سیمینار ها رز در رزستا  زرتاا  مس
 زر ن:ه خوزن:.

وابل توکر زست که جریان ت:ری   رکشاپ توسط زستاد محم: شریف رباط  رئی  ت:ویق   مطالعات علوم زسیالم    زسیتاد   
 هری: زهلل ز هر  به پیشبرده میشود.

 سنگ تهداب یک محراب مسجد در ولسوالی گلدره گذاشته شد
حج   ز واف   شیمار  ز  مسیو الن    مرزه با زستاد نجی  زهلل عمر  سرپرست ریاست زرشاد، محم: یعاوب حی:ر   زل  کابل ه

 سکتور   الیت کابل سنگ تء:زب یک محرزب مسج: رز در وریه ده عرب ها  لسوزل  گل:ره  الیت کابل گوزشتن:.
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میلیون   شش ص: هازر زهلیان  ز  بودجیه    زین مسج: که بنام زصحاب کرزم مسما ش:ه، ورزر زست در م:ت  مان رءار ماه به هاینه ده
 مسج:  زست که در تمام  لسوزل  ها  کشور ساخته م  شود. 377مل  ساخته شود زین مسج: ز  جمله

 هجری قمری 1441پیام وزارت به مناسبت سال جدید

ا  دیین، زمامیان   خطبیا  مسیاج:       حج   ز واف زصالتاً ز  جان  خود    کالتاً به نماین:گ  ز  علم رهبر    منسوبین   زرت زرشاد، 
هجر  ومر  رز به جاللتمآب رئی  جمءور، ماامات عال  رهبر  د لت جمءور  زسیالم    1442حسینیه کشور هرز رسی:ن ساف ج:ی:

واض  زلاضات   زعضا  محترم ستره محکمه، ر سا     کال  مجلسین)  لس   زهلانستان، رئی    زعضا  محترم شورز  عال  مصالحه، 
زعضا  محترم کابینه، ر سا  محترم  زح: ها  بودجو ، کمیسیون ها  مستال، منسوبین نیر ها  دهیاع ،   رگه   مشرزنو جرگه(، ج
در زین ساف بیرز    ملت مسلمان مت:ین زهلانستان، کشورها  زسالم    کاهه مسلمانان جءان تبریک   تءنیت گفته،  کشف    زمنیت ،  

خیر   برکت  زشتلالازی    کاریاب ،  وط  جنگ   خونریا ،  زتحاد   هم:ل ،  زمنیت سرتاسر ،  صلح دزیم ، ملت مرلوم زهلانستان تامین 
 رز ز  بارگاه زهلل متعاف جل جالله مسولت نموده   برز  تمام مسلمانان جءان آر    آرزمش   سعادت م  نماییم.

 حج و اوقاف والیت پنجشیر گزارش ریاست ارشاد ،
   زین ریاست در جلسه شورز  علما   لسوزل  عنابه.زشترزک رئی 

     زشترزک رئی  زین ریاست در جلسه زضطرزر  جلوگیر  ز  شیوع مرض کر نا به ریاست محترم زنجینیر کماف زل:ین نریام   زلی
 زین  الیت ، رئسا    لسوزالن در ماام محترم  الیت برگوزر ش:ه بود .

  سیرت زلنب  که در   لسوزل  رخه ز  طرف جوزنان برگازر ش:ه بود   زعطا  تا:یر نامه زشترزک رئی  زین ریاست در محفل مساباه
   تفسیر ورآن کریم برز  برن:گان مساباه زه:ز گردی:.

   بود زرزیه ش: . 1311ت: یر جلسه زدزر  زین ریاست که موضوعات مءم زدزر    هعالیت ها  مرتبط به ساف مال 

 (بست زمامان مساج:  18زمتحان ).:که ج:ی:زً رسم  ش:ه بود زخو گردی 

 برنامه ارشاد:
 شموف مرکا معره  ش:.ه آمر زرشاد   م:یر زحتساب بحی  نماین:ه زدزره   مسوف ترینر آگاه  ده  هفتگانه ب 

 فظ ترتی  موضوع خطبه پیرزمون آگاه  ده  ز  رزه ها  پیشگیر     وایه ز   یر س کر نا ز  طریق خطبا برز  مردم   توجه به ح
 صحت شان زرزیه گردی:.

 مدیریت عمومی اطالعات:
م:یریت زطالعات   زرتبا  عامه طبق ه:زیت ریاست به صورت د زم:زر با کمیته زرشاد در وسمت ترتی    تصیحیح خطبیه هیا  ر      

جمعه   زمر به معر ف   نء  ز  منکر همکار  همه جانبه دزشته زن:.
 هراتحج و اوقاف والیت  گزارش ریاست ارشاد، 

( نفر بود به مناسبت شءادت علمیا  کیه زخییرزً توسیط دشیمنان زیین       222زمامان   خطبا  مساج:  لسوزل  زنجیل که تع:زد بالو به )
سر مین جام شءادت نوشی:ن:   همچنان ع:ه ز  دیگر ز  شءر ن:زن که به علت کر نا هوت نموده زن: ریاست زرشیاد ، حیج   ز ویاف    

تاکی: دزشته زن:   همچنان توکر  ه   محترم زستاد عب:زلخالق )حاان ( در زرتبا  به  ح:ت همبستگ  علما تجم  علما  رز هرصت دزنست
دزده زن: که شءر ن:زن رز ز  خطرزت مرض کر نا متوجه ساخته ررز که عبادت ب: ن صحت   تن:رست  به طیور صیحیح زمکیان پیویر     

به دعاییه خییر   هیال      11  32به زمنیت علما توجه صورت گیرد   جلسه ساعت نمیباش:   در زخیر علما ز  د لت مطالبه نموده زن: که
 خاتمه یاهت.

 حج و اوقاف والیت بلخ گزارش ریاست ارشاد، 
بر یت وطعه آ یا بانک  کیه جمعیاً مبلیو)     1311م:یریت عموم  ز واف   عشر    کات زین ریاست توزنسته که در رب  د م ساف مال  

عوزی: ملکیت ها   وف  مارکیت لیالم  هر ش     لسیوزل  خلیم   در بیرج     1318بابت باویات ساف مال  زهلان  ز  ( 164754
عوزی: ملکیت  1318( زهلان  ز  بابت باویات ساف462678( وطعه آ یا بانک  که جمعاً مبلو) 16بر یت)  1311سرطان ساف مال 

لخ    لسوزل  خلم رز ب:سیت آ رده کیه توسیط مسیتاجرین     ها   وف  مارکیت لیالم  هر ش ،  لسوزل  ده:زد ،  لسوزل  ب
تحویل بانک   به مرکا زنتااف گردی:ه زست.

 حج و اوقاف والیت میدان وردك گزارش ریاست ارشاد، 
 برنامه ارشادی:

 الف : مدیریت عمومی مساجد و حسینیه ها:
  (نفر علما  کرزم  رکشاپ آگاه  ده   وایه  یر س کر نا 421برز  تع:زد )   (ر   بیا  12  تطبیق  زکسین پولییو بیه می:ت )

 ( موهاانه دزیر گردی:ه زست.OCCDهمکار  موسسه) 

  (مساج: ز  طرف کمیته محو  یر س کر نا به همکار  زین ریاست د زپاش  گردی:ه زست.12به تع:زد ) 

  (ع:د دست شوی ، 15تع:زد ) ، ز  طریق   زرت محترم کار    پمپ د زپاش  معه صابون   پودر ض: عفون  که زب:زن، سه پایه
 زمور زجتماع  با همکار  موسسه یونسف به زین زدزره زرساف گردی:ه بود به مساج: مورد نیا  تو ی  ش:ه زست.

  (جلسه با ریاست ها  محترم صحت عامه، محیط  یست، 6به تع:زد )   مبار ه علیه موزد مخ:ر زمور  نان   کار زمور زجتماع
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اال  موضوعات  ز  وبیل رعایت نراهت    وایه ز   یر س کر نا،  زهمیت  نان در برزبیر تعلییم   تربییه زطفیاف،     ت: یر گردی:ه زست   ب
 توضیح زضرزر موزد مخ:ر   غیره به زمامان  ظیفه سپرده ش:ه که در مورد  عظ   تبلیو نماین:.

 ز   11م   هتوز  شرع  که در رزبطه به میرض کویی:  پوستر ها   بنرها  که در رزبطه به شیوع مرض کر نا ز  دی:گاه دین مبین زسال
 طرف ماام محترم   زرت زرساف گردی:ه بود نص    به د کان:زرزن با زر تو ی  گردی:ه   هتوز به مال زمامان تو ی  ش:ه زست.

 مدیریت عمومی احتساب:
 .بیان زضرزر مخ:ر در جلسات با علما  کرزم 

 زف زیم. غ م   آگاه  ده  مرض کر نا ز  طریق رزدیو بیان حاوق  نان ز  دی:گاه دین مبین زسال 

 گزارش ریاست ارشاد ، حج و اوقاف والیت کندز
 برنامه ارشادی:

  راپ   نص  یک تخته بنر به سایا بارگ جءت آگاه ده  مردم در مورد  یر س کر نا   ورنطین در مرکا شءر نص  گردی:.  ،ترتی 

  حج   ز واف در مورد  یر س کر نا.  ال  ماام محترم   زرت جلیله زرشاد،ها  مختلف زرسسایابه نص  د  تخته بنر 

  ( رق رهنمود در مورد جلوگیر  ز  مصاب شی:ن   زنتایاف  ییر س    3222( رساله هتوز  شرع  علما  کرزم   تع:زد) 2222تو ی  )
 مساج: مرکا    لسوزل  ها.  ،  شءرکر نا در نوزح

  تو ی  آن به مساج:.متر هرش موکت زیرزن     226خری:زر 

   رض(متر والین جا  نما     تو ی  آن به مسج: جام  سلمان هارس  12خری:زر( . 

 . :هماهنگ  با ریاست محترم صحت عامه در  مینه د زپاش  مساج: جام    بارگ نوزح  شءر کن 

 (جلوگیر  ز  زنتشار  یر س کر نا، شیوه ها ( جلسه تحت نام ها )  یر س کر نا، ورنطین شءر، 15سا مان:ه    برگوزر  تع:زد  
نحوه زنتااف  یر س کر نا، مرزعات نمودن حفظ زلصحه، هاصله ها در  وت زدز  پنجگانه   جمعه   عمل  نمیودن توصییه هیا    زرت    

زسیاتی:   ءر، حو ه ها  زمنیت  ش ماام محترم  الیت،  ریاست صحت عامه،   کال  گور،  با زشترزک خطبا    زمامان،  محترم صحت عامه، 
 شورز   الیت  که زین جلسات ز  طریق تلویایون مل    تلویایون ر شن  تحت پوشش نشرزت  نیا ورزر گرهته زست. م:زرس خصوص ، 

 ، جوزنان   علما   زساتی: دزنشگاه ها ، سا مان:ه  جلسه تحت عنوزن شءی: منبر د کتور محم: زیا  نیا   با زشترزک خطبا    زمامان
 مار ریاست زرشاد، حج   ز واف   مسج: جام  شار زل .در وزل  هامرکا    لس

 ها  گرد   شبکه مختلف تلویایون، تع:زد رزدیو ها محل  به ده میا گرد   مصاحبه رزج  به  یر س کر نا) معره  علما  کرزم درمیا
غیر نرام ، حفظ زلصیحه، زحتکیار   گیرزن     کاهش تلفات من  خشونت علیه  ن، دین   زن:یشه،  حاوق  ن ز  دی:گاه زسالم،  (، 11کوی:

حفاظیت   واراق زنسان   زطفاف   مومت آن ز  دی:گاه دین مبین زسالم،  حاوق زطفاف،  کمک   همکار  ثر تمن:زن برز  هارز ،  هر ش ، 
 محیط  یست.

  (تن خطبا    زمامان مساج: مرکا    لسوزل  ها با همکار  ریاست محترم صحت عام517برز  تع:زد )    ه در مورد  زکسین پولییو
توسط آمر زرشاد   م:یر عموم  زحتسیاب   25/2/1311زل   1/2/1311جلوگیر  ز   یر س کر نا در تاالر ریاست صحت عامه ز  تاریخ 

 سیمینار دزیر گردی:.

 دستاورد ها:

  (زهلان  عوزی: ز واه  جم  آ ر    به حساب تحویل بانک گردی:ه زست.31821مبلو ) 

 شه د  جری  د  بسوه   سیاده بسوزسه  مین غض  عب:زلرحیم  ل: عب:زلشءی: در  لسوزل  زمام صاح .کر ک    نا 

  مدکز ا وند تقمي   يما  مدرسی  د پدانسی  په غمنیهه کی  د مه ن ټه د جم  آباد ،ار په اوومه ناحيه ک  د تبليغ   ۱۲د سدطا  مياشی  په

 اطمعاتم او عامه ا يکم مديد  هو  کړی وو .
  د اطمعاتم او عامه ا يکم مديد قاری عتيق الدحم  فضل  د بيا  را يم سده د کدونا ويدو  په هکله مدکه کړی ده 
  د اسد مياشی  په  لمرمه ن ټه د شنت  ور  د ارشاد   حا او اوقافم رياست ا وند رسم  خطيبانم میم امامیانم سیده نیمبی  غمنیهه د

افغانستا  د مل  بنا  ور  نمان لم او دسمل  ا وند مسايلم په هکلیه   چ  د حمد داود مجاهد په مشدی جم ه شمهاوقافم ر    قاری م
 خبای وشمی .

  حییا او اوقییافم رياسییت پییه تییا ر کیی  د ملیی  بنییا  ور  ونمان یی  شییمه چیی  د ننودهییار و يییت جيیید مییه ن ټییه د ارشییاد ۸اسیید مياشییی  پییه د  
 بنا  اهميت بي   شم .دکدامم پک  بدخه اخسی  وه او  یعلما
  او عامیه ا يکیم میديد د ملی  را يیم تلميزيیم  سیده مدکیه کیړی او د ملی  بنیا  د دری رنویه پیه هکلیه هی  ژورنالسیتانم پم،یتنم تیه  د اطمعیاتم

  ما  ورکړی دی .

 استغفار ته وسامی .ا  زيادا چ  د اون  د ارشاد  حا او اوقافم وزار   دما د استغفار په نم  نممم  شمی ده نم خپ  مقتدي   
 دی ه د اسمم  شدهعت هدايت او د هد مسلما  مسمليتلد چاپنايا  ساتنه او په دی هک . 
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  ب سمی د تد سه کيدو په درش  ک  ده .۱۲چم  الدي  مسجد د غص  شمی  مک  هده د 
  سه کيدو په درش  ک  ده .جديبه ه  د تد  ۱۲د س   صاح  د غص  شمی  مک  هده 

 شا ددانم ته  زمه هداي  وشم.رسی  هده ليدنه وشمه  استادانم او ا جامعه صديقه مدسمد ولسمال  دخمشونبدکل  مدبم  د هد 
 ه د ښځم حقم  د اسم  له نظده معلمما  ورکړ شم.د جماهد القدا  و السنه مدرسه هده ليدنه وشمه  استادانم او شا ددانم ت 

  د دی رياست د اطمعیا  او عامیه ا يکیم میديد چی  موکی  هی  کم سیيم  جیم  شیمی و ولی  د کدونیا د نیاروې  د خ ايیدو پیه خیاطد هی  کنتیاو  او
  امن ییت  د اطمعییاتم او کلتییمر  د  مانییانم آمديییت  ملیی  را يییم تلميزيییم  او د ارشییاد حییا اواوقییافم نظییار   نهيییدل  وو چیی  د امنيییه قممنییدان   د ملیی

 کښی   هو  درلمد  نظار  او کنتاو  وکړ.ه استازی پ
 سپار،یتن  په ،ار اولميم مارکيتمنم ک  مباي  تلفم  ته د کمپيمتدونم له  ری چ  کم  فلممنه او تدانی  ثبتیمی د هغیم کمپيیمتد کیارانم تیه  زمی  

وشییمی وروسییته هیی  دسییم  وکيمنییم تییه  ر،ییمون  وشییمی چیی  کییه چنییای دوهیی   یی  دا عمیی  تکییدار  ییی  کمپيمتدونییه ورهدییه اخسییت  کنییږی او بي نییه 
 ورکم  کنږی.

  وکړه چ  په د ارشاد  حا او اوقافم رياست د اطمعاتم او عامه ا يکم مديد د نملم  يدخلم ادارو او د اطمعاتم او فدهنګ رياست هده مننه
می لپیییاره پدوخیییت اقیییدا  کیییمی او د میییارکيتمنم کمپيمتدونیییه کنتیییاو  او نظیییار  کیییمی او اسیییمم  خ اونیییم پیییه یییی،یییار کییی  د غنیییا اخمقییی  فلممنیییم د مون

 تدويجملم او  مانا  د ناو ه کارونم هده په مونيمی ک  د ارشاد حا او اوقافم رياست سده پدوخت همکاری کمی چ  دايمنيک عم  دی.

سده په مشمرت  ناسته د و يیت  و ړ  د پکتيکا و يت مدکز او ا ونده ولسماليم له قمم  مشدانم   علماو  د شهيدانم وارث نم او معلمليت لدونکم و 
م پیییه تیییمو  سیییده پيییی  شیییمه پدان سیییتمنک  وينیییا او ،یییه مقیییا  د غمنیییهو پیییه تیییا ر کییی  تدسیییده شیییمه  غمنیییهه د قیییدا  عظیییي  الشیییا  د  یییم مبیییارکم آيیییاتمن

راغمست د ارشاد حا او اوقافم د ر     دما ووي  شم او همدارنوه د وزار  هده راغل  هيیت تیه د علمیاو او مسیاجدو سیتمنزی او مشیکم  او 
میمن  سیتمنزی او مشیکم  لیم و مقامیاتم تیه د دی تد نګ ه  د حجاجم د سهم  د زيا  وال  هيله وکړه او لیه هغیم هدیه هی  غم،یتنه وکیړه تد یم ز 

دن  د جیامع مسیجد خطيی  هی  د شیورسمی ور کی  د علماو او مدارسم مشکم  لم و مقاماتم تیه ورسیمی ور کیی  د علمیا د جملی  هدیه د مدکیز 
ه نظده هد ا خن ه وينا واوروله   د علماو په نماينده ه  د علماو او مدارسم مشکم    ستمنزی او په هيماد ک  د سمل  او يمال  په با  د اسم  ل

شهيدانم او معلمليت لدونکم و ړو په نماينده ک  ه  خبای وشمی او دهغم ستمنزی ه  د کاب  هدیه راغلی  پیموی تیه و انیدی شیمی او همداشیا  
ه ارز،ت ناکیه وينیا و انیدی کیړه او عبدا حکي  من   د ويهيم پيغا  له  ری د غمنهو  هونمالم ته خپل محتا  مملمی د ارشاد حا او اوقافم وزيد 

ت  سیمل  هيلیه وکیړه  ور کیی  د شیهيدانم او اهمداشا  د کدونا ويدو  د مونيمی په ممخیه هی  خبیای وکیړی ددی تد نیګ هی  پیه هيیماد کی  د تی  پی
ی مشیاويد انجيننیا شینا احمید   په جمهمری رياست ک  د چیارو د ادار   ومعلملينم چارو وزيد ه  په خپ  ويهيم پيغا  د غمنهی  هونمالم ته واورو 

فيضییی  هیی  هیید ا خنیی ی خبییای وکییړی او همداشییا  هیی  د غمنییهی  ییهونمالم تییه  آ  ورکییړ تد ییم پییمری ستاسییم شییته مشییکمتم تییه بییه د حیی   ره پيییدا 
ا حق فضیل   هی  پیه ضیياحا اوقیافم د وزار  نمايندهس  کمی  د شهيدانم او معلملينم په چارو ک  د دولت وزار  د عامه ا يکم ر    او د ارشاد

شیییته مشیییکمتم او دهغیییم د حییی  پیییه ممخیییه هییی  خلکیییم تیییه اطمينیییا  ورکیییړ چییی  ستاسیییم سیییتمنزی بیییه تییید لیییم و مقامیییاتم ورسیییمی  اخنانییی  وينیییا د و يیییت 
 سده پای ته ورسيده.شم په اخنا ک  غمنهه د دعاه   مدستيا  وال   دما راغلم خلکم ته واورو  

 ت غورگزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والی

  جلیوگیر  ز    آگاه  ده  پیرزمون  یر س کر نا،   جلسه با خطبا    زئمه مساج: تحت شءر هیر   کوه   تعیین موضوعات) 12ت: یر
 ..(زطفاف   .  تعیین نما  عی: رمضان، حفاظت ز  محیط  یست حاوق  مصارف گازف عی:، جایگاه صلح   مصالحه در زسالم، عنعنات ناپسن:   

  ( 1218تو ی) .جل: ورآن کریم در مساج: در م:زرس مرکا    لسوزل  ها مطابق رهنمود ماام   زرت 

  (هتوز  شرع    زرت محترم زرشاد حج   ز واف در مورد  وایه   جلوگیر  ز   یر س کر نا.1276تو ی    پخش ) 

  (هازر ز رزق تبلیلات  شامل بر شور، پوستر   بلبورد 11222به تع:زد )   جءت جلوگیر    آگاه  ز  شیوع بیمیار  کر نیا در
 مساج:   منابر شءر ها   وریه جات توسط زئمه ، خطبا   تیم ها   مبللین سیار بخاطر آگاه ده  مردم تو ی  گردی:.

   عی:ینپنجگانه، جمعه    رهنمود در مساج: بمنرور پیشگیر  ز  شیوع  یر س کر نا در نما  ها زتخاذ ت:زبیر  وایو    تو ی. 

 (دزنه جا مای  برز  مساج:   83( بوتل مای  دست شو   ) 666( بسته بء:زشت  شامل صابون   دستماف  ) 1222به تع:زد )
 .م:زرس مرکا    لسوزل  ها ز  کمک ها  موسسه یونیسف تو ی    به دسترس مردم ورزر دزده ش:

 مخی:ر،  شونت علیه  نان، مبار ه علیه موزد صحت عامه، شبکه حفاظت ز  زطفاف، کمیته من  خ در جلسات ماهوزر
 حمایت ز  معارف   سوزد آمو  ، محیط  یست   ..... زشترزک صورت گرهته زست.

      سءم گیر  در برنامه ها  تلویایون    رزدیوی  به منرور آگاه  ده  دین    توصیه هیا    زرت صیحت عامیه پیرزمیون
 جلوگیر  ز  شیوع  یر س کر نا.


