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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

٥٨األعراف:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گک  ک  ک  ک  گ   گ ...چ                                 
 

 (.و در زمين پس از اصالح آن فساد نكنيد اين برايتان بهتر است، اگر مؤمن باشيد) 

ای از موجودات زنده  ها زندگی جريان دارد ؛ مجموعه محيط زيست به کليه ساحاتی گفته می شود که در آن ،ر نظام هستید
 .دهند که در محيط مشترک با همديگر در تكامل به سر می برند، محيط زيست را تشكيل می

آفريده و انسان را خليفه و مالک اين نعمتت  خداوند متعال همه نعمت های خود را در عالم طبيعت، برای رشد و تعالی آدمی 
ها ساخته است، بر اساس اقتضای خلقت و فطرت، همه گان موظف اند برای حفظ طبيعت يا ايتن همته نعمتت هتای فتراوان      

جانبی کارشناسان حفظ محيط زيست، مهم ترين عامل تخريب و آلودگی دايره حيات را خودسری های  خدادادی بكوشند؛ از
نند، زيرا محيط زندگی خودش را آلوده و تخريب می کند، پس بكوشيم برای جلو گيری از آلتوده شتدن بيشتتر    انسان می دا

 . محيط زيست کاری بكنيم

در صتيانت و پاستداری آن تتالش     وده، الزاماًاين حفظ و نگهداری محيط زيست فريضه و مسئوليت همه افراد جامعه ب بنابر
 .گسستنی با محيط و طبيعت خود داردپيوندی ويژه و نا اسالمی، انسان زيرا در بينش .کنيم

انسان در زمين رشد يافته و بايد حرمت آن را نگهدارد، حفظ حرمت زمين به اين است که آن را آباد ستازند، از ويرانتی در   
 .امان دارند و از زيبايی های متنوع و محيرالعقول طبيعت حفاظت و استفاده عاقالنه نمايند

اآلیة چی  جئ    ىئ  ی  ی  ی  ...چآن ارشاد می فرمايد: خداوند در قر
 

 .(اوست که شما را از زمين پديد آورد و از شما خواست تا در آن آبادى کنيد ) 

 .ويژه انسان های مومن و متعهد استه از ديدگاه قرآن، آبادانی زمين وظيفه شرعی و اخالقی و انسانی همه افراد ب

را رام و مسخر برای انسان ساخته و می تواند از آن هرگونه بهره برداری مثبت داشته باشتد،   متعال با اينكه طبيعت خداوند
از جانب ديگر به او هشدار می دهد که به بهانه استفاده از طبيعت، نبايد آن را نابود سازد به اين معنی که منابع محيط زيست، 

از آن دارند، از ديد اسالم کسی حق ندارد بتا آلتوده کتردن و     از مشترکات انسانی بوده، همه حق استفاده درست و اصولی را
 .استفاده نادرست از منابع طبيعی، زيست ديگران را به محيطی غيرصحی، نا امن و خطر آفرين تبديل کند

عتی  انسان بايد به گونه ای از طبيعت و منابع محيطی بهره گيرد که جريان حيات را متآثر نساخته و طوری با نعمت های طبي
برخورد نمايد که در بستر زمان حال و مستقبل حيات، تنوع طبيعی و پديده های زندگی برای او و نسل آينده فتراهم باشتد،   

 .ند، مسئول و پاسخگو هستيما چون همه يكسان در برابر اين عناصری که متضمن حيات

گياهی، ريختن کثافات در معابر و کانتال هتا،    بناءً آلوده کردن و استفاده بی رويه از آب، زايل نمودن ساحات سبز و پوشش
استفاده نا سالم از مراتع و آسيب رساندن به جنگالت، هدر دادن انرژی طبيعی و در کل کوتاهی در امر بازسازی و حفاظتت از  

 .محيط زيست، ناديده گرفتن و کم اهميت دادن آموزه های ارزشمند دينی در نظام حيات انسانی است

وضاع محيطی که تهديدات جدی و به گونه های مختلف متوجه مردم و کشور اسالمی ماستت، چتالش هتای    پس باتوجه به ا
بيرحمانه دشمنان اين وطن، تا هجوم و گسترش موج سوم مهلتک و خطرنتاک ويتروس کرونتا و آلتوده       موهج فراوانی مانند

دريغ از تطبيق برنامته   ط زيست و حمايت بیساختن محيط زيست فراروی ملت و مردم ما قرار دارند، در اين ميان حفظ محي
ها و لوايح مسئوالن و نهاد های ذی دخل در اين امر مهم، مكلفيت بزرگ انسانی، شرعی و دينی ما بوده همگی بدون استتثنا  

 .بايد در انجام اين رسالت خطيرالهی کوشش نماييم

 !هموطنان گرامی

نفتس متی کشتيم و از     زيست می نماييم و افيای واحدی به نام افغانستانما به عنوان مسلمانان آگاه و رسالتمند که در جغر
ئون پاکی و آلودگی محيط آن يكسان متاثر می شويم، با الهام از دساتير اکيد اسالم عزيز تالش کنيم تا انديشمندانه درمصت نا

کاری انجام دهتيم   ،د با احساسراستن و پاک نگهداشتن شهرها، نواحی، قريه ها، کوچه و محله خوآساختن حق منافع عامه، 
  .و در جهت تحقق اين اهداف متعالی انسانی و الهی خود را ملزم بدانيم

کته در   وزارت ارشاد، حج و اوقاف به مثابه ارگان با صالحيت دينی در کشور ضمن گرامی داشتت از هفتته محتيط زيستت    
 داشتنتت پاک نگهترانه مسئلت می نمايد تا در جهسوطنان با ديانت متوم همتست، از عما بشری حمايت جهانی و برگيرنده

 اداره مجله  !.زمين، دريا و محيط حيات اجتماعی شان اقدام عملی نمايند     
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 بْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
٠١الحجرات:  چې  ېۉ  ې   ۉۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ 

 

 رموو   ووا ا غانستاوواس  ا  وو س  ا ترکړوودا توو  غره ا ټوووش ي ووساه اغ وو    وو   ملوو  غک ا موو ، د ا غانستاوواس  غک تسناوواس  املاوو، نس ووس  د موو  توو  م وو  م
ا حووی ملوو غ البه داه اهد هوو  توو    وو غا  ووا  جګوو   ا غک،امهسيوو   ووا توو  غانسمااووس  ښوو و   غرن موو  ځوورمبر ا نروومک غځوورک مېځوو  نوو کد ېوو  اغ نرووم  غځوور  

  .ا م  ت  اڼس  ا ا ځسکځرالخ غسي غک غارغط ت   س  ډکي م  کغبدکځ  ستا   ي  اغمبر ځ  ن  . غک ه  ا قرآ  نرالم غک مب   اکغمل
ا تسنااس  غک غانستااس  نس س  ا حرم بو   ورالن ب  يو  نوساک م وا  و  س  ټو  نبود غي پالوپ غاو  تو  غانستاواس   وا ا  و س  غک  بوس  تو     و  ا 

ېو    ن  صساقسم  هڅ   واسملب  نو کد نو ک ا  نربااس  ي     ا  نربااس  اکيت ا  سټت غک ځساالخي ااالر ت       مبب  ن  .   دغامګ  ا   
وی توو  ځ کو  تو  م وو  م رمو   ووا ا غانستاواس  ا  و س  غک تخېملاوو  ا مېځو  غک ا ا  غ نېمیوو  ا ا غانستاواس  غک تسناواس  ا نس ووسم  ځور موبر ا غاځبووسط  تګ

  .نپمکي  ت  م ن  اغ        ا 
  : ک ت  تس   ا ت  دمد  م غااک ن      ن ه غنېم

 دووو غ ووېک ا  وو س  د  غووم د غناوودغ  غک ج رجووسر  املوو  ا . غ ووېک ن ووی ت،وومکغ  توو     وو  هڅوو  د ېوو  توو  ن  وو  مب  موو   ووا  وو ي  اغمب اوو  نوو   ۱
 قرآ  نرالم غک مب    نا  ځ  ت  اج ع  ره ن   بځي شا   تس  ځ  کا   . ي   هبګ  ې  قرآ  نرالم ارمسی :

٠األنفال:  چٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ  
  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٿٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  امګ  هللا ت سسی ارمسی :   دغ

 ٠٠١النساء:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

يب  جت   جب       حب  خب  مب  ىب      جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ    یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ    دغامګ  هللا ت سسی ارمسی :

٨٥النساء:  چىت  يت  جث  مث  متحت  خت
 

ووووو ا  وووو س  اغمووووبر ځوووو  نوووو   ا  وووور  غ ووووېم   وووو يا  غ ښوووواب  اه غک ټسملوووود توووو   وووور ق  ووووت ېوووو  ک  ا ماوووو  سمسم  ځوووورمبر اغمووووبر ځوووو   وووود،. غک ا ټ ګبووووسه ۲
  ا ماو  سمسم  ځورمبر ما  سمسم  ا کالب  ځ ال ي  ا مخب    ي ساه ا صحسټ  نرغم  غک نس سم  امده  م   دغ کهد ې  ااک  ځر موبر ج رجوسر  کنو  . مو

ج رجووسر ل يوو  دا  حووی  وود،. توو  جګوو ه  ووا ا  )  توو  اڼووس  ووا ا نروومک غځوورک غک  وو س  وو س  شووا   غک  ووا مپ  ټسملوود ا قوورآ  نوورالم غک مبوو    وونا
   ښ و   ناسم  ځر مبر تخېملب  ت   ر ما  س  ارض اه. هللا ت سسی ت  قرآ  نرالم  ا ارمسی :

٠١لحجرات: ا چۉ  ې   ې  ې  ۉۋ  ۅ  ۅ ۈ  ٴۇ  ۋچ 
  

ْم  )) ارمووسی : ووو بووا يوو   وو  د ا جګوو   ا ښوو و   ن  ووو  ځوورمبر  وو ي  غک تخېملبوو  ملوو  يوو  نوو اغ نوووسسي  ووساکم  غاوو  ا . ت ن رووم۳ َأََل ُأْخبِرررُرُْ
َاِة  اَرراُلاا: بَرلَررلل یَررا َةُ:رراَل اللَّررِه اَرراَل: ِ ْ ررََُّ   َ  َُ رر َِّ َِ َةال َِّررََّ ِ ررَياَّ َةال حررُی   –ابررا جاةج  ) َفَسرراُج َ اِت اْلبَرررْيِن اْلَحاِلَ(ررُة   اِت اْلبَرررْيِنل ةَ بِأَْفَضررَ  ِنررْن َجةََ ررِة ال

ابَرُرةا َةُْانُراا ِعبَراَج اللَّرِه ِ ْخَاانَرا َةَلَ َیِحر ل ِلُمْسرِلَم َأْ  یَرْ ُجر )) ارموسمليي ا : نورکامګ  ا    غ   دغ . ۹۴۹۴ َُ ةا َةَلَ تَر ُُ ُُ َلَ تَرَباَغُضراا َةَلَ َتَحاَ:ر َر َأَخرا
. ۹۵۵۴حُی   – حيح نسلم  )ْاَق َثَََّث  . فرَ 

 

غصوې  نو م  ل ککغیو   )جو ره نو  . غک ا شوا   ملو   نو غ ځو  و غ ېک  ن  چس ځ  ا ااکغ  کال   غجس ه کان  د ېو  ا ن  و  ځورمبر اکغو ۴
تو  حودملش  ورالې  وا يو   ک ې  ا دمج  مقسټی غرخ ا  ن  ت  غره ښدا نرم  کن   غک ا  ن   اسملب  یا کن هد ه  اک  تخېملا  ځو  کهڅو  . 

َِ فَريَرْنمرر َخْيررَال َأْة  )) غا  اکغملت ن  د ې : نرکغټ  غبی م  ط غک  ن  ي  ا    غ  ث ک ټنت نقب   رلُح بَررْيَن النَّرا ِْ ُُ الَّرَِّي ُی ا لَْيَس اْلَكرََّّ
 . ۹۹۴۹حُی   – حيح البخاةی  )یَرُ(اُل َخْيرَا   

ماو  سمسم  تو   و   دکمدغمو   وا تور غناودغ  د ځو غ   غک مب ېاالاو ک  .بلوسا نو  . ي و  هبګو   ،م  غک املاو، داښو کتا ا  و ا ت ن رم غنرک۵
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 ووسم  ا د غک يوو  املوو   ووره  د وو ي تووودا تروود، نوو د د مګوور اغېوو  املوو  ټوو  کا سموود  غسيبوو   وود،د موو  آاملوو  نوو اغ  ارمووسی : )) ېوو  ا نوودغ  ا وو   

د غک ا  هسا غک مسښسک غک ا  پ  ا مل   ټرخ  تو  نبوسا   وره ا غمل وس  الر  کان ئ  م  کا  ئد حق ځ  مږا  کغسی کن  د ن    ځ    ځس   حق ځ  ځسم
 .۹۱۹۹  نسلم: )۹۴ حيح البخاةی: ) ت سکرځ س ځرد   ن ئل.

  

ُِ ِ َ ا ))نثَرُ  اْلُمرْمِنِنيَن ِفرر تَررَااج ِ ْم َةتَررَراُحِمِ ْم َةتَرَ را ارموسی : نورک   س  ا  د ي   هبګ  ېو  ا و   غو غ ېم  غمت ا مل  جاد ت۶ طُِفِ ْم َنثَرُ  اْلَجَسر
ُِ بِالسَّرَ ِر َةاْلُحمَّرل    اَعل لَرُه َ:راُُِر اْلَجَسر َُ غک   و  ېو  ا غ وېم  مو   تو  ملو ه ټرنو   وا   . 6٨٥1ة  رحيح نسرلم  1١٠٠ رحيح البخراةی  –نتفر  عليره  )اْشَتَكل ِنْنُه ُعْضٌا تَر

ک نو غک غحاس و   غک ا ن  و  کاکڼو  مېځو  ځو  چ او  کغسوی م. ود، د هو  تو    يو   ووا  داک کووکډ  غک موس غماو، اغموبر ځو   ود، د مو   و   غموت ا  نو  ااا غ
  .چساک  ره ا  ن   ن غک غک ااا ير  ن   

و ا غ ېک غ سړد، غصی غک ټناټ ا غتاوست  نرغموت تو  مېځو  غک ا غتاوس  ا دکمدغمو  تو   وسځب   وا تنوسرسی ا .  نو  ېو  هو ي ېو  ملو  هو ي کدتو  ۷
غمګ،مسی ي       غتاسمس  یا ې  کدسي ک  د غک ن  مل  هو ي ا ملو  غتاوس  دکمود کدغو ا  د مو   نو  اغړودا مثوس  يور  ي و   و    قرآ  نرالم  ن  اغړدا

  .غتاسم.ت یا ې  دغ اسی ک . ا غ ېک اغ غصی اغ ت  ک ځ  ن   ې  غ ېم  ځ د  ا   س  د م ا  د غتاسم.ت غک  غم تر ټناټ ټبسء     ا 
ېک غک  و س  ا ایتوا ا، ت نوسک نپمکيو  ي وساه ن  و  غمنورغا  غک ډيو  مل،و ک هڅو  ځو  اکغک کانو   د نو ما ېو  ا دکمودد وو ن  وسء م  وې ا  ېو  ا غ و ۸

غتاووسم.ت د نوودغيت د  وو س  غک نوودک ندوور ت ځوو  ا اامووسک  ترغ ووسال ا  د ځ وو  توو  غ ووېک  ووا ځووسکځرالخ غسی غک غارغط ووت  وو   ځووس  م وور .   دغامګوو  
  .غک غتاست  کاکاګ    اغمبر ځ  ن ي  مائ ي ت تر غسره ير    ي  م    ا ا غ ېک ص ي  غک ت  ن  سء ا غنېقي ن  س غ

 نا  تو  صوح ت ځناو،م  وره غموت ځو  داښو کم   نرکي  غک املا، ماب م  غک ا ا    غو نس س  م  ې ا  ې  ا غ ېک ا ایتا ا، ت نسک ت  نپمک۹
   غک تو  ځوسمګ   ځ کو  تو  غانستاوواس   وا ا  و س  اغموبر ځوو  ن يو  تو     و  ا ووس  کنو  . ا غانستاواس  غک تسناواس  نس وس  نوو د   ود، تو  غ وېم  موو

اک  کي  وو   د ځ وو  اک  توو  غ ووېم   وو     ووا ا  نوو  مبګ موو  توو     وو  توو اه ت  ووسک  يوور  ېوو  غ ووېم   وو    کا ووره مخووسم  ا . يوو    وود  غم وو  
 د ځرهوو  ا  وو س  اکغموو  هڅوو  ځوو  ترمخاوو  کانوو   غک ا غانستاوواس  ا موو ، يوو  اکغرک    غاکموو  غاوو  غوو غرک ېوو  ا نس ووسم  ملوو ه کوووه  وو اغ جوو ره نوو  

  .  س  ت  ترک    ا ن يي ګسم م  ت اځ  ن   
و ا قرغ  غک  نا  تر غ وسال ا غ وېم  داښو کم  تو  اڼوس  وا ا غانوس  غک تسناواس  ا ن  وسکک اک  ا  و   غموت غک تو  ځوسمګ   ډک  تو  غانستاواس  ۱۱

)نس ووسم ل ا غ ووېم  غمووت د توو  ځووسمګ   ځ کوو  توو   ځوو  توو  کاه کان يوو   ووا نوو اغ مهووم ا . يوو    وود  غم وو  د موو ،  ووا ا  وو س  د ملوو کغسي غک کاکاګ وو   
د ا غانستاووواس   وووا ا ځ  وووستا  ووو س  ا ځووو م،  ي وووساه  ووو س   تووو   ووواسمل  د ي ووو  ا تسناووواس  ت نوووسک د ا ټګووو ا غنېم ووو  د تووو  غانستاووواس   وووا ا  ووو س  ااووو غ 

م   غک ا   س  غرکمد م ا م ښا م  ې  ا غ ېم  م   ا ن  سکک ي  ن غ ت  غانستااس   ا ا   س  ا اغمبر ځو  غ ېم     ساال   س مس  ا م ا غنې 
  .ن ي  ت  م ن  اغمبر ځ  ن،ږ  

وو مو ، توو  م ورا ډک  ځسن وود نو ک ېوو  ځوسکځرالخ غسی يو  نوو ک مون ا د قوو ک د ځ ود  غک ځوو نم  وره ځو غک م وور . ځوسکځرالخ غسید غارغط ووت غک ځر ګور  توو  ۱۱

 .ره ټرن   ا ا م    کک ک ترکرغمد  ا ځسکځرالخ غسي غک ځسم رک  ټرالدکم  ت  کوک  د ا غ ېم  نق د  ي  غ سړد، غص ي   ره ت    ر  ا ا  
 ا و ا غانسمسم  اکغم  مسن غي  ځ  ا تس    ی غیت اک ي ساه د م ، ا جګ   اکغره ن غک  هڅ  ې  ي  ن اغ  غم غا   وسا کغنيوي د ا کالبو  يو  مو  ۱۲
کم   ن م  غا  مخب و   کنو   غک يو  ملو  ټوی  وره ماواق  ا مس ور  غک نروم  کنو  د غک ترځو  يو  ا  ېو  ملو  غک ټوی تا غا  مخب    کن   د ي  تسا به  

کنووو   ا غانستاووواس  ټوووورغ  ا حوووی ي وووساه حوووی دا  اغموووبر ځووو  نووو   غک   اووو  ا م   مووو  غانسموووسم     ووو  ا  یغک مېموووت نووو   غک ملوووس ملووو  ټوووی ځووو   ووو  ذي وووی 
  . امسن غي  غک ن غککم  ځ  ا تس    ی ن،ږ  اکغمدغاه

و ت  ا  ځ ک  د م ، ا غانستااس  ا   س  ي  ترکړدا غا  ن ی بوپړ مېځ  هرکبد نو ک غک اغ ا   يو  غ وېم     غاکمو  تو  ځوسمګ   ډک  مو ، ۱۳

روت اک  کي  و . مو ،    و  يورک ېو  اک  )ا )املا، نس سم ل ي ساه من ب، م  ن ت کڼ د ې  ا غک به غانس  شا   ا   ي  مل،  حی ت  م مدي   ا مث
شا   ن غک ل ټ  مل   کو  د مبی     غک مبی     مقطا ځ  کا ،ږ  د ې    س    سړد، د   يب،   د غقادوسا  غک مو ا  غرکموده ماوئي  ټو  ځور 

غک ا غانوس  کيوق ق وسا  ا هللا ت وسسی  هو تا دمد  کم. د، غک ت       ټ  یوا تو  کووه  وسا کنو   د هو  تو  غانستاواس   وا اکغمو  کالبو  به دمو  ټبوده  ود،

  .ت  مر ر   ره ا   س  د ج رجسر  د  بس  غک تر مخا  ت  ي ا اکغ   د،
و ت  تس   ا د م ، ا تسنااس  ا غ ېم  ج ه االت ي  اکيت غا  تو  غانستاواس   وا ا  و س  ترکړودا ا ایتوا ا، غک جود  مېځو  تو  توسا ۱۴

غک ملو کغسي ي وساه ا  و  ا  نرباواس  اک  مهوم کڼو  د غک نو ما   يو  ېو  اغو  غنوې  ا غ وېم   مببو  نو ک د غک ا غ وېم  غموت ا ماوود ن يو  
موو   ا ن  ووسکک ځوورمبر توو  نسموو  ځ کوو  غک ا غانستاوواس  غک تسناوواس  ا ن  ووسکک ځوورمبر توو  نسصوو  ځ کوو  اغمووبر ځوو  نوو   ا  وو  ا  نرباوواس  يوو  

  .    ن    هڅ  ځ  اکغک کان   مل  ه  ا اغ        سځب  کن   غک ت  ا    دمب  اکيت غا     
  .غک ي  هللا ت سسی غا  غ غرک ه  م ، ځ      داه کښی،

 اغ  غنېم   ا م ا م رما ت  ښسا  ا صسااه   ه
 .ما  ره      ن ا  ا تبجوبب  ت  کاځ د   ا   ه 22ا ج   ي   0202د ې  ا ۲۹ س  ا   غ  تر ۱۴۴۲غک ا 

  جېيا آک     انا ا م اغلحق قساا                                س م ح    جېيا آک     مو د ق                
 ا تسنااس  ا املا، چساک ک الر           ا غانستااس  غ ېم  ج ه االت ا غا ساد حج غک غکقسا  ک الر 
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نقش اثرگذار مساجد در امور دينتی و  
بتر   مردم در جوامتع استالمی   دنيوی 
کستی پوشتيده نيستت. هرگتاه      هيچ

آستانی  را ورق بزنيم بته تاريخ اسالمی 
های استوار يابيم که مساجد قلعهدرمی

هتای تستخير ناپتذير    ايمان، پناهگتاه 
هتتای پرهيزکتتاران،  فضتتيلت، خانتته 

های رستگاری، موارد خيتر،  سرچشمه
محل اجتماع امت و خاستگاه ائمه انتد.  

ی در های مختلف و متعددمساجد نقش
حيتتات مستتلمانان ايفتتا کتترده استتت؛ 

گاهی است که در آن نمازهتا ادا  عبادت
گتردد،  ها تهتذيب متی  شود و نفسمی

است کته مستلمانان در آن    ایمدرسه
دينتتی، اجتمتتاعی و   یآمتتوزش هتتا 
 کانون علمتی گيرند، فرا می فرهنگی را

-است کته در آن قضتايای مهتم امتت    

اسالمی به مشورت، کنكاش و ارزيتابی  
ای استت  شود، پايگاه جنگیته میگرف

که از آن ارتش استالمی حرکتت متی    
کند، و مرکزی برای قضاء، افتا، دعتوت  

 «1» و ارشاد است.
مساجد نقش بزرگی در کتاهش انتواع   

-گونهانحراف رفتاری و اخالقی دارد، به

ای که از يک ستو در مستاجد همتواره    
هشدارها و خطرهای زيانبار پيروی از هوا 

ديگتر   شتود و از ستوی  ن میو هوس بيا

 نمايتد ای ايجاد میمحيط سالم و شايسته
-که بستر مناسبی برای التتزام بته ارزش  

داری از تمايل به ستوی  های دينی و خود
 سازد.ها را مساعد میراههانحراف و بي

-مساجد، عبارت از متدارس و دانشتگاه  

 انتد، کته  ایهای فكری، علمی و اجتماعی
هتای فتراوان   هاند درگتذر ستد  توانسته

مانندی در علوم نقلی و عقلی، اساتيد بی
از قبيتتل: فقهتتا، محتتدثين، مفستترين،  
مورخين، علمای طب، هندسته، رياضتی،   
فلسفه، نجوم، ادب و غيره بترای جامعته   
بشری تقديم نمايند که يقنيتاً در تتاريخ   

تكرار است. البتته امتروزه، بتا    انسانی بی
انگيتز علتوم و تحريتف    پيشرفت حيترت 

هتای  وستيله غتول  قايق ثابت تاريخی بهح
آفرينی مساجد، در تبليغاتی، حقيقت نقش

 اسالمی وارونه شده است.ذهن جوانان امت
با درک اين حقيقت تتاريخی در متورد   

تتتوان فهميتتد کتته چتترا مستتاجد، متتی
بعتد از هجترت، بتا ورود بته      ؛پيامبر
منوره، قبل از هر پيامی و اقتدامی،  مدينه

از نمود و با دستتان  ساختن مسجد را آغ
های مسجد را حمل مبارک خويش سنگ

نمود. زيرا همان مسجد نبوی بته عنتوان   
اسالمی، مرکز قيادت دولت مدرسه دعوت

اسالمی، مقتر شتورا، پايگتاه آمتوزش و     
تربيت، تجهيز ارتش و محتور اداره امتور   

آفرينی نقشخورد و بزرگ امت اسالمی 
ی کرد. و به زودی مسجد به مرکز آموزش

اش را بته روی  بزرگی تبديل شد و سينه
 فراگيران علم گشود.

حضتور متی   زنان نيز در دروس مسجد 
شان را در فراگيری علم به يافتند تا حق

راه مبتارزه بتا   دست آورنتد و در کتوره  
هتای زنتدگی در کنتار متردان     دشواری

ند می طلبيد ؛بايستند. زنان از پيامبر
 ن نمايد. يک روز را برای تعليم آنها معيتا

غلبنرا علير   : » لل اهلل عليه ة:رلماال النساء للنبر
الر ال فا    لنا یاناَ نرن نفسر  فاعرُ ن یانراَ 

 «6»«ل(ي ن فيه فاعظ ن ةأنر ن
گفتنتد:   ؛زنان بته پيتامبر   ترجمه:

مردان نسبت به ما بيشتر شده و يتک  
ه آنهتا  روز را برای ما قرار بده، روزی را ب

آنهتا  باوعده داد کته در آن روز  
را وعتظ و  کرد، آنهتا مالقات می

 فرمودند.نصيحت و امر می
مساجد در فرصت کوتاهی به 
منتتاره هتتای علمتتی و فكتتری 
بزرگی تبديل شدند که قرن ها 
رهبری علمی جهان را به عهده 
داشتند و از مناره های ختويش  
علتتتم، هتتتدايت، فضتتتيلت و 
 هانسانيت را به بشتريت عرضت  

جتامع  مستجد  می کرد. مانند: 
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دار عاص در فسطاط کته طاليته  عمرو بن
-جامعمسجد حرکت علمی در مصر بود، 

منصتور در  جامع مسجداموی در دمشق، 
س رقترويين در فتا  جتامع  مسجدبغداد، 
زيتونته در تتونس،   جتامع  مسجدمغرب، 
 هتا االزهتر در قتاهره و ده  جتامع  مسجد

ور، مدارس بزرگ درخراسان، مرو، نيشتاپ 
که همه از دل  هرات، بلخ، اصفهان و غيره

هتای  مسجد بيرون آمدند، بتا کتابخانته  
-های منظم در همه حوزهبزرگ وبا برنامه

-های تدريسی، اخالقی، رفتاری بتا روش 

های تدريسی پيشرفته، دانشمندان عزيتز  
و کميابی را به دنيا عرضته کردنتد. بتدون    

آور علمتی  هتای سرستام  شک، پيشترفت 
 .امروزی، وامدار مراکز علمی مساجد است

کته مستلمانان زعامتت رهبتری     زمانی
علمی را از دست دادند، رهبتری استالم   

بست و اروپا جاگزين برنيز از جهان رخت 
مسلمانان شده، زعامت و رهبری علمتی  

 دنيا را در دست گرفت.
ضعف و نتاتوانی مستاجد، دورستاختن    
مستتتتاجد از رهبتتتتری جامعتتتته و  
منحصرستتاختن آن تنهتتا بتته نمازهتتای 

واقعی ضتعف و نتاتوانی   پنجگانه، بازتاب 
اسالمی در معادالت جهتانی استت.   امت

حرکت اسالم زمانی راه منزل مقصتود را  
در پيش خواهدگرفت کته احيتای نقتش    

هايش مساجد در اولويت فهرست فعاليت
 قرارگيرد.

اما آنچه در اينجا مورد توجه است ايتن  

وپويتا شتود،    مسجد کتارا هرگاه مديريت
بدون شک، جاذبه آن،جوانان، نوجوانتان و  

ستوی ختودش   ساير قشرهای جامعه را به
دهتد. و آثتار متديريت موفتق و     سوق می

های جامعه اثرگذار مسجد را در همه عرصه
 مشاهده خواهيم کرد.

تواند دارای کارکردهايی  يک مسجد می »
زشتتی، نظيتتر کارکردهتتای عبتتادی، آمو 

تبليغتتی، علمتتی، سياستتی،   ،فرهنگتتی
 ،ای، هنری رسانه، اجتماعی، قضايی، نظامی

هتا و   هر قدر اين فعاليت ،ورزشی و... باشد
 ،کارکردها از تنوع بيشتری برخوردار گردد
مسلماً از زمينه جذابيت و اقبال بيشتتری  
از سوی اقشتار مخلتتف جامعته خصوصتاً     

 و نتيجته آن افتزايش   شده جوانان مواجه
 باوری در سطح جامعته خواهتد شتد،    دين

ريزی جتامع و   علت نبود برنامههمتأسفانه ب
يار کمی از اين سفقدان توجه مناسب، بهره ب

تعتدادی از مستاجد    .شتود  اماکن برده متی 
تعطيل يا نيمه فعال است و از ظرفيت موجود 

  «3».«شود مساجد استفاده بهينه نمی
در جوامع اسالمی، هر مسجد يتک نهتاد   

منظوره است کته جايگتاه،   منسجم و چند
وظتتايف، اهتتداف و کارکردهتتای معتتين و 
روشنی دارد، ولی شخصی الزم استت کته   

نمايد رهبری  گونه الزم اداره وبتواندآن را به
ها و کارکردهتای  تا در پرتو اهداف آن، نقش

 مسجد به منصه ظهور و بروز برسد.
هتتا و احيتتای  تحقتتق اهتتداف، نقتتش 

، بته نتوع متديريت آن    کارکردهای مسجد
شتدن ايتن   بستگی دارد. بترای بترآورده  

های منظمی جهت ريزیمنظور، بايد برنامه
های علمی، مهتارتی و  تقويت و رشد ظرفيت

رفتاری مديران مساجد در ستطوح مختلتف   
 دست گرفته شود.گيری رویتصميم

  متی  با نگاهی گذرا به تاريخ استالم در  »
ين قرن از رغم گذشت چندال يابيم که علی

ساخت اولتين مستجد، همچنتان شتأن و     
قداست معنوی مساجد حفظ شده استت و  
در طول تاريخ جايگتاه ختود را از دستت    

مهمتترين و   ،ترين نداده و به عنوان مقدس

مساجد فعال است که اگر مديريت
، دهتی ريزی، سازمانگردد، برنامه

نظارت، ارزيابی و کنترول داشتته  
عنتوان  باشند، نهاد مسجد را بته 

يک نهاد مديريتی بشناستند، در  
راه تقويتتت متتديريت آن تتتالش  

هتتای مستتجد گتتردد، از ظرفيتتت
استفاده بهينه صورت گيرد، آنگاه 

ها و کارکردهتای مستجد در   نقش
تاثيرگذاری گردد و جامعه احيا می
 شود.جا احساس میمسجد در همه

ترين پايگاه دينی و مهمتترين   عظيم
سنگر اسالم محستوب و بزرگتترين   
نقش را در تقويت و تثبيت و توسعه 

المی هتتای فرهنتگ استت زيرستاخت 
داشته و همواره دژ پوالدين و استوار 

هتتای فرهنگتتی در مقابتتل هجمتته
 دشمنان اسالمی بوده است.

اگر تاکنون از اسالم، اسم و رسمی 
باقی مانده و اگر از مسلمانی نشتانی  
وجود دارد همه و همه از برکات اين 

  «4»«مراکز نور نشأت گرفته است.
هتا  گردد تتا نقتش  اين؛ سعی بنابر

هتتای مستتجد، بتتا احيتتای  وکارکرد
مستتجد احيتتا گتتردد و  متتديريت

شتتاهداثرات  مبتتارک و ستتازنده   
 مساجد در جامعه اسالمی باشيم.

در عصر کنونی چقدر نياز داريم که 
ما بتر روی جوانتان و   کشور مساجد 

نوجوانان ما گشوده شتود، آنهتا در   
گونه کته  مسجد تربيت شوند؛ همان

هتای  نسل اول صدر اسالم با آمتوزه 
ی و مبادی دينی تربيت شتدند.  قرآن

اوقات فارغ آنها با امور خير پر گردد 
شان در خدمت اسالم و جهد و تالش
 هدايت شود.

جوانان و نوجوانان جامعه ما نيروی 
توانمند و سرشاری استت کته اگتر    

-شان در راه انجام امور خير بهطاقت

کار گرفته نشتود؛ شتيطان آن را در   
گمتارد.  کار متی راه بدی و شرارت به
ويتژه در  ه شان بت اگر اوقات فراغت

های زمستانی در راه طاعتت  تعطيلی
خدای سبحان پر نشتود، شتياطين   
انستتی و جنتتی آن را در راه گنتتاه و 

کنتد. اگتر متا بترای     معصيت پر می
جوانان و نوجوانان و به صورت عموم 

ای پتاک،  مان جامعهبرای نسل آينده
پيراسته و شايستته ايجتاد نكنتيم؛    

ای شان جامعته ها برایان صفتشيط
آراسته خواهند ساخت که در پهنا و 
ژرفتتای آن شتتيطان و غيرختتدا بتته 
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هتايی قترار دارد کته خداونتد اذن      خانه
فرمتتوده ديوارهتتای آن را بتتاال برنتتد؛   

هايی کته نتام ختدا در آنهتا بترده       خانه
او  شود، و صبح و شام در آنها تسبيح می
مردانی کته نته تجتارت و نته      گويند. می

ای آنان را از ياد خدا و برپاداشتتن   معامله
کند؛ آنهتا از   نماز و ادای زکات غافل نمی

ترستتند کتته در آن، دلهتتا و   روزی متتی
تا خداوند آنان  شود. چشمها زير و رو می

انتد   را به بهترين اعمالی کته انجتام داده  
ششان پاداش دهد، و از فضل خود بر پادا
واهد تبيفزايد؛ و خداوند به هر کتس بخت  

 .دهد بی حساب روزی می
ايتن؛ مستجد در حيتات دينتتی،     بنتابر 

 علمی، سياستی، تربيتتی، اخالقتی و.....   
-مسلمان نقش ارزنتده و متوثر دارد، بته   

های دينی به اعمتار و  همين جهت، آموزه
آبتتادانی مستتجد تأکيتتد نمتتوده و بتترای 
لی سازندگان مستاجد، پتاداش و فضتاي   

 وعده داده شده است.
با توجه بته جايگتاه مستجد و اهميتت     
آبادکردن آن، خداوند متعال مشترکان را  

 نمايد:از ساختن و اعمار مساجد منع می
ژ ژ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈچ 

 گ ک   کک ڑ ڑ ک

 ٠١التابررررة:  چگ  گ  گ  ڳڳ

مشرکان حق ندارند مساجد ختدا   ترجمه:
ش را آباد کنند در حالی که به کفر ختوي 

و  )ودتاعمالشان نابدهند! آنها  گواهی می
دوزخ(،  )شتده؛ و در آتت تارزش( ش یتب

.جاودانه خواهند ماند
-شعراوی در تفسير وزين ختويش متی  

از ديدگاه عرف، عقل، منطتق و  » نويسد: 
دين قابل قبول نيست که کفار به مسجد 
نزديتتک شتتوند، يتتا مشتترکی رعايتتت و 
ا صيانت مسجد را به عهتده گيترد. زيتر   
-مسجد برای عبادت و پرستتش ختدای  

طلبتد  سبحان است، عبادت معبودی می
که خدای يگانه است؛ در حالی که کفتار   
به خدای يكتا شترک متی ورزنتد. لتذا     
را ايشان حق داختل شتدن بته مستجد     

 پرستش گرفته خواهد شد. 
دادن امور که فرصت انجامپس تا هنگامی

است، آستين همت بته  فوق از دست نرفته
زودی باال بتزنيم و مستجد را پرورشتگاه    

 کهمان بسازيم. و تا هنگامیسالم فرزندان
مان از دست نرفته اند؛ مستجد را  فرزندان
-رستگاری فرزندان ای برای نجات ووسيله

مان مان، خانوادهمان، نوجوانانمان، جوانان
 مان مهيا سازيم.و ملت

 فضیلت اعمار مسجد

خداوند متعتال استالم را فروفرستتاده    
است که بشريت را تا آخرين ايام حيتات  

نتد.  انسان در زمين، رهبری و هتدايت ک 
متدار،  اين رهبری بايد ختدامحور، ديتن  

پرور و تقواگستر باشتد. اهتداف    فضيلت
بزرگ اين رسالت  سنگين، نيازمند بستر 

آن، رهبری کارگيریاست که با بهمناسبی
و هدايت انستان آگاهانته، مستئوالنه و    

 خداپسندانه تحقق يابد.
اين؛ مسجد بهتترين و متوثرترين    بنابر

ل آن رهبتتران استتت کتته از دپايگتتاهی
آورنتد و عنتان رهبتری    بزرگی سر برمی
ستوی  دستت گرفتته و بته   انسانيت را به

کنند. با توجه به ساحل نجات هدايت می
امور يادشده، اسالم به اعمتار و ستاختن   

 نمايد.مساجد تشويق و ترغيب می
اسالمی خالص استت،  مسجد، موسسه» 

اسالمی، علمی، عملی، تعليمتی،  موسسه
متاعی، جهتادی و سياستی    تربيتی، اجت

اسالمی شاملی متناسب به است. موسسه
شتتموليت استتالم استتت. روی همتتين،  

هنگامی که به مدينه منتوره   ؛پيامبر
مواصلت نمود، نخستين کارش ستاختن  

 «5» «مسجد بود.
مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  چ 

ٱ  ٻ  ٻ     يتجت  حت    خت  مت    ىت  

  ٺڀ   ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ

   ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

  ڦٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 ٦٥ – ٦1الناة:  چڄ ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ

ايتتن چتتراغ پرفتتروغ( در   ) ترجمههه:

ندارند. با اين صورت، منع کردن آنها از 
اقامت، اعمار و زيتارت مستجد امتری    
 منطقی، بر استاس شتهادت و گتواهی   
ايشتتان بتتر کفرخودشتتان استتت. و آن 
سبب منع کردن آنها از نزديک شتدن  

 «6»به مساجداهلل است. 
آنگاه که خداونتد ستبحان کتافران و    

شدن، شدن، نزديکمشرکان را از داخل
ساختن، آبادکردن و صتيانت مستاجد   

نمايتد، ستاختن و آبتادکردن    منع متی 
مساجد را به مومنان مختص ستاخته و  

مستاجد را تبيتين   شرايط ستازندگان  
نمتتوده، مسجدستتازی را بتته مومنتتان 
مختص نموده و ستازندگان يتا بانيتان    

معرفتی  « هدايت شتدگان » مساجد را 
 فرمايد:کرده است، می

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ 

ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ھ   ھ  ھ  ے  ے    ھہ  ہ  ہ  ہ

 ٠٥التابة:  چۓ

مساجد خدا را تنها کسی آباد  ترجمه:
ه ايمان به خدا و روز قيامتت  کند ک می

آورده، و نماز را برپتا دارد، و زکتات را   
از خدا نترسد؛ اميد است بپردازد، و جز 

يافتگان باشند. چنين گروهی از هدايت
يط ستازندگان  در آيه کريمه فوق شرا

بيان شده و در آن،  يا آبادگران مساجد
شرط اول  «7»پنج شرط ذکر شده است.

دی و شرط ستوم،  و دوم به حوزه اعتقا
چهارم و پنجم آن به حوزه عملی منوط 

 ادامه دارد... شود:می
 مآخذ:

  لل الش ريل ة:الة عرَّاج أبا  الح -٠
 .٠٦المسا ُل ص ةةاج
 الجمع بين الِحيحين البخاةي ة -6

  ٦٦١/ 6 نسلم )
 ل نُیرین ة :انا  ج ی شكریانا ر  -٦

 .٠6نسا ُل ص
 .٠١ ما ل ص -١
(رضاةیل الشری ة ة الشيخ یا:ف ال -٨

 الحياَل الجمیَر نت.
 الش راةيل نتالر نحمُ -1

  ١٥٦٨/ ٥) تفسيرالش راةيلالمالفل
 الش راةيل نتالر نحمُ -١

  ١٥1١/ ٥) تفسيرالش راةيلالمالفل
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 بتی متورد   برخی از اعمال و کارهای
ناروا که  ناپسند و ،ستهيناشانامشروع، 

امروز در جامعه ما بصورت رسم و رواج 
مورد را  بعضی از آنها ،است بدل شدهم

بحث و بررسی قرار ميدهيم  زيرا بحث 
حيتاتی    در اين متورد بستيار مهتم و   

 تتتا از يكطتترف ،دپنداشتتته متتی شتتو
پرتتو   هتای اساستی آن را در   راهكار

 ارشادات نبویالهی و  احكام و فرامين
هموطنتان   جانب ديگراز  ونموده  بيان
نتا  ما از ارتكتاب همچتو اعمتال     عزيز

و کترده  و نتاميمون اجتنتاب    مشروع 
دستتورات الهتی    مطابقرا   تنخويش
 .سازندعيار 
کرداری که از طترف   آن اعمال و هر
رواج  ها درجامعه بصورت رسم و برخی

ج است که در زبتان  روم آنچه که در جامعه
آنها عرف و عتادت گفتته متی    برای عربی 
 .شود

 عرف در لغت:

ارای معانی عرف در لغت  به زبان عربی د
 بسيار بوده از جمله:

را گوینههد،  ک و فهمیههدن یهه  شههیاراد -1

کره ة جعررف الشررء أي أ ) چنانکه عربها می گویند:
 .ب لمه 

 شآن چيتز را شتناخت و درکت    "يعنی:
 نمود.
ا هعربهه  انکههچنبه معنی اعتراف و اقرار  -2

 رف به عرف بَّنبه أي اعت ) گویند:می 
 گناه خود را شتناخت و بته آن    " يعنی:

 اعتراف نمود.
 هها وری که عربهات طهازات و مکافهمج -3

 عرفه أي  ازاُ ة کافأُ . ) می گویند:
بتا وی معاملته   آن را شناخت و   " يعنی:

 .نمودمجازات و مكافات 
)عررف لمنرر  چنانكه عربها گويند: ،صبر -4

 .أي  بر عليه 
 ."بر آن صبر نمود "يعنی:

چنانكته   معروف، معلوم و آشکارا گفتن: -5
  ) َّا الشرء ن رةف  گويند:می عربها 
 معلوم و آشكار است.اين چيز " يعنی:

چنانكته در حتديث    ،انجام کهارنیکو  -1
ْر  ن ررةف  رُاة ة     ) شريف آمده استت: 

نن الم رةف أ  تل(ل أخاك با ره طلر  ةأ  تفررن نرن 

 «٠»جلاك فر  ناء أخي  .
ر نيكتو صتدقه   انجام هرکا " يعنی:

 زاست بعضی از کارهای نيكو ايتن نيت  
است که با برادر مسلمانت به پيشتانی  

دلوچه -گشاده صحبت کنی و چيزی از
ختتود را بتترای   یدارايتت -)وديتتگ(

 اهدا کنی. مسلمانتبرادر
ال ررف نرا اعتراجُ  ) عرف در اصهالال::  

النرراَ ة :رراةةا عليرره نررن اررال أة ف رر  أة 
 «6» ترك 

از آن عتتترف عبتتتارت  " يعنتتتی:
چيزيستتت کتته متتردم آن را عتتادت  

يوميه شتان   گردانيده باشند، و در امور
در گفتار، کردار و يا عدم علمی نمتودن  

 .انجام دهندآن 
 ةارُ یكرا  ن تبرراَ  ) عرف دو قسم می باشد:

 «3» أة غير ن تبر  شرعاَ 
مدار اعتبار باشد،  يكی آن که شرعاً

 مدار اعتبار نباشد. شرعاًديگر آنكه 
ف) رستتم و رواج( کتته در  آن عتتر

شريعت اسالمی از اعتبتار برختوردار   
 را  ) :است چنتين تعريتف ميگتردد   

 ا نرررررا ا:رررررتجمع ال ررررررف الم تبرررررر شررررررعاَ 
 «١» الشرةط 

 شريعت آن عترف معتبتر   يعنی: در
تمامی شرايط اش پوره باشد،  است که

 جمله شرايط اش  اين هم است کهو از
متورد ايتن    مخالف شريعت نباشد، در

ارتكتاب   البتته عملی می شود، 
 يتا  و مردود آن از روی شريعت

باعث مشكالت و غالبا در آينده 
تلقی گرديتده و  مخالف شريعت 

به ترک انجتام اعمتال   يا مفضی 
 .حسنه می گردد

 و رواجها ومتعرف رس

 رسم و رواجهای ناپسند که از
ديرزمان بدينسو جريتان دارد،  

در جامعه  آنها تفعرمشناخت و 
: پس ضروری پنداشته می شود

رسوم، جمتع رستم و رواجهتا    
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منكوحه( دوشيزه و پسر نه؛ بلكه  بخاطر 
حصول اغراض دنيوی ولتی و يتا افتراد    

صورت گرفته باشد، اين گونه نكاح  ديگر
ها از نگاه شريعت فاقد اعتبار می باشد، 
زيرا نكاح يک عقد است و در هتر عقتد   

ن امر شترعی پنداشتته   ترفيتای طترض
بخاطر حصول رضتای زن در  می شود، و 

شريعت طريقه های مختلتف وارد آمتده   
ذکتر خواهتد    بعتداً  -ان شتاء اهلل  –که 

گرديد که در بعضی از حاالت چنان متی  
شود که زن اين گونه نكاح را رد ميكند، 
اما ولی در قسمت رد نمودن آن چنتدان  
اعتنا نمی ورزد، که اين گونه نكتاح هتا   

قبال داشته  پيامدهای بسيار ناگوار را در
ی را کته  تمی باشد مانند: آن مهر و محب

اهلل تبارک و تعالی در ميان زوجين نهاده 
از بين رفتته و در عتوض بغتک، کينته،     
حسد، عداوت و دشمنی بته ميتان متی    
آيد، که الجرم اين گونه رفتارهتا بتاالی   
روحيه اوالد تأثير بدی را ايجاد کترده و  

عت در ميان زوجين فضای اطمينان و قنا
را زايل توأم با خيانت، دروغ و حق تلفی 
به ميان آمده و سرانجام بخاطر حصتول  
خواهشتتات نفستتانی زمينتته فحشتتاء،  

بتار  ه اهان گونا گون را بترات و گنتمنك
خره در بعضتتی حتتاالت  و بتتاآ متتی آورد

زمينه فرار زن از منزل، خودکشی، خود 
نيز به   سوزی ويا ديگر حاالت نامناسب را

که باعث دشمنی، عتداوت و بتر    بار آورده
 می گردد.آنها بادی دنيا و آخرت 

اما نكاح از لحاظ شرعی آنوقت صحيح 
و درست است کته بته رضتا و رغبتت و     
خوشی طرفين مطابق احكتام و فترامين   
الهی و ارشادات نبوی صورت پذيرد، و از 
نگاه شترعی و قتانونی نكتاح درستت و     
صحيح آنست که در مجلس عقد نكتاح  

ه و يتا بت   دختر هر دو  مستتقيماً  پسر و
طريقه وکالت رضتايت ختويش را ابتراز    

 نمايند.
 عوامل و اسباب نکا: و عروسی اجباری:

عدم معرفت والدين، ولتی و يتا      الف:
بزرگ قانونی، از شريعت واحكام الهتی و  

 قوانين نافذه کشور.
دستت آوردن پتول و   ه خاطر بت ه ب ب:

متی   نجلرة األحاراَّ ال ُليرة ،رفچنين عت 
 «٨»  ْالمشرررةط شرررطاَ   الم رررةف عرفرراَ  )نگتتارد:
عترف   يقآن تعاملی که از طر " يعنی:

در بين مردم معروف و معلتوم باشتد،   
آنچنان است که گويا از طرف شريعت 

 شرط کرده شده است.
 استد آن عرفی که از طرف شريعت ف

و يا غير مقبول محسوب شده باشتد،  
با شتريعت مخالفتت   ه کآن عرفيست 
چنانكه فقهای کترام آن   ،داشته است

أ  َل یخرالف  ) :را چنين تعريف کرده اند
الشررررری ةل فررررا  خررررالف ال رررررف نِرررراَ شرررررعياَ أة 

 «1» ااعَُ نن اااعُ الشری ة فانه عرف فا:ُ .

از شرايط عرف اين هم استت   " يعنی:
که مخالف نتص شتريعت يتا مختالف     

، اگتر  نباشدشرعی قاعده ی از قواعد 
همچتوعرف   د،ديت مخالف آن ثابت گر

دن کرقابل قبول نبوده و عمل  فاسد و
ناپستتند و  ، عمتتلبتتدان گنتتاه، ظلتتم

نامشتتروع محستتوب متتی گتتردد،    
و رواجهتا از   ومكه همچتو رست  درحالي

 منظر دين فرخنده و انسان ساز اسالم 
حل و سته يبه طريقه بسيار خوب و شا

 .شده استفصل 
ان رواجهتا  در جامعه ما چنمتأسفانه 

موجود است کته مختالف شتريعت و    
قانون بدان عمل ميشود که سترانجام  
هالکت، بدبختی را ببتار متی آورد، از   

 ای اين گونه رسم و رواجها در جامعته 
ما بسيار زياد است که موضوع بحث ما 

 ازشكيل می دهد را ت همچو مسائلنيز
 :جملهآن 

 ازدواجهای اجباری

 تعریف ازدواجهای اجباری:  

کته  آن گونه نكاحی است  بارت ازع
 نترفيتدون رضا، رغبت و مشوره طتب
ناکح و منكوحه( و يتا بتدون رضتا و     )

رغبت يكی از طرفين صتورت گرفتته   
باشد، مصالح و منتافع وکيتل شترعی    
زوج و زوجه، و يا شتخص ديگتری در   
آن صورت گرفته باشد؛ نته مصتالح و   

 منافع زوج و زوجه.
ر، ظلم و نكاحی که به اساس زور، جب

بدون رضا و رغبتت طترفين) نتاکح و    

 دارايی.
داوت و خاطر از بين بتردن عت  ه ب ج:

دشمنی، و يا بته اصتطالح ديگتر بتد     
  دادن.
 رمندان.وبه اساس جبر و فشار ز د:
به اساس چال و نيرنگ و فريب  هه:

 و امثال اينها.
حل این معضله در پرتو آیات قرآنی و  راه

 احادیث نبوی:

خداوند قتدوس و اليتزال در کتالم    
 ربانی خود چنين می فرمايد:

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

ڑ  ک  ک  ک    ژ  ژ  ڑ 

گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گک

ڻ   ۀ    ڻں  ں  ڻ    ڻ  ڱڱ  ڱ

 چۀ  ہ  ہ
 : 6٦6الب(َر

 
هنگامی که زنان را طالق  و " يعنی:

داديد و مدت عدۀ ختود را بته پايتان    
رسانيدند، مانع آنتان نشتويد کته بتا     
شوهران) سابق يا با کستان ديگتری(   
 ازدواج کنند، اگر در ميانشان به طترز 
پسنديده ای تراضی برقترار گتردد) و   
خواستتته باشتتند زنتتدگی ختتانوادگی 

 نتای به راه اندازند( اي هتدانترومنتبآ
احكام حكيمانه همراه بتا ترغيتب و    )

ترهيبی که گذشت( همان چيزی است 
که کسانی از شما بدان پنتد داده متی   

و روز رستاخيز ايمان  شوند که به خدا
الهی( بترای  اوامر و نواهی  )دارند. اين

) از نظتتر رشتتد عالئتتق و روابتتط شتما 
اجتمتتاعی و تطهيتتر نفتتوس از زنتتگ 

هتتای محتتيط(  بتتدگمانيها و آلودگي
) از پربرکتتت تتتر و پتتاکيزه تتتر
بتتا ممانعتتت زنتتان از ازدواج  

 )ديگران و غيره( استت، و ختدا  
مصالح اجتماعی بشری و فوائتد  

در اين احكام را( می داند  نهفته
و نتواهی  اسرار اين اوامر  )و شما
د( تبايت  د وتايت تانكه شترا چن

 ."نمی دانيد
در صتتحيح  :امتتام بختتاری

خويش پيرامون شأن نزول ايتن  
ت تين روايت ته چنت تريمتآيه ک

  می کند:
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ثَرَنا اْلَحَسررُن َأ َّ َنْ ِ(ررَ  بْررَن َیَسرراَة  ) َُّ ََ َحرر َعررْن اَرتَرراَج
َ رررا انَرررْت ُأْختُرررُه َتْحرررَت ةَُ رررَ  َفمَلََّ(َ رررا ثُرررمَّ َخلَّرررل َعنرْ َْ 

تُرَ ا ثُرمَّ َخمَبَرَ را َفَحِمرَر َنْ ِ(رٌ  ِنرْن  َُّ َحتَّل انْرَ(َضْت ِع
َ ررا ثُررمَّ  ُة َعَليرْ ُِ َ ررا َةُ ررَا یَرْ(رر َ لِررَ  َأنَرَفررا فَرَ(رراَل َخلَّررل َعنرْ

نَرررُه ةَ  نَرَ رررا فَرررأَنْرهلَلَل اهلُل: ) َیْخمُبُرَ رررا َفَحررراَل بَريرْ َةِ َ ا  بَريرْ
ََْن َأَ َلُ ررنَّ فَرر ََّ تَرْ ُضررُلاُ نَّ  ِ لَررل طَلَّْ(ررُتُم الن َسرراَء فَررربَرَل

ُُ َةُ:ررراُل اهلِلل فَرَ(رررَرَأ َعَلْيرررِه فَرتَرررر َعا َُ َرَك آِخرررِر اآْلیَرررِة فَررر
 «١»«.َةاْ:تَرَراجَّ  أِلَْنِر اهللِ  )اْلَحِميََّة َةاْ:تَرَ(اجَ 

رت قتتتاده از تتتتتحض " ی:تيعنتت
: روايت می کند کته  بحضرت حسن

خواهر معقل بن يسار با شخصی ازدواج 
اين خانم را طالق داده  نمود، و آن شخص

رجتوع   و الی سپری شدن عدتش بتدان 
رد، هنگامی مدت عدتش سپری شتد،  نك

معقل به اساس ازآن خواستگاری نمود؛ اما
خواستتگاری آن   حميت اعراض نمتوده و 

شخص را رد نموده وگفت آنرا گذاشتی و 
رجوع نكردی باوجود اينكه قادر به رجوع 

را می خواستگاری آن اکنون باز، آن بودی
کنی، در ايتن رابطته قتول اهلل تبتارک و     

ڌ  ڌ  ڎ  چ  :تعتتالی نتتازل گرديتتد

 . چڎ  ڈ  ڈ  ژ
که زنان را طتالق   هنگامی و " يعنی:

ختود را بته پايتان     تداديد و مدت عد
رسانيدند، متانع آنتان نشتويد کته بتا      
شوهران) سابق يا بتا کستان ديگتری(    

 ."ازدواج کنند
آيتد   بر متی  از اين آيه کريمه صراحتاً

هرگاه هنگامی که زن به رضتا و رغبتت   
خود طبق شريعت اسالمی کسی را بته  
حيث شوهرش انتخاب نمود، شما متانع  
آن نگرديد، زيرا اهلل تبارک و تعالی حق 

ه پتدرش وی  انصاری روايت شده است ک
را بتته نكتتاح داده بتتود، ايتتن زن بيتتوه   

رت تش را بته حضت  تويتی ختايتتنارض
ستتيد الكتتونين ستتيدنا و نبينتتا محمتتد 

آن  تقديم نمود، آنحضترت  مصطفی
 "نكاح را رد نمود.

َعرْن َعاَُِشرَة  » :همچنان روايت شده استت 
« ْسَتِحِيرتَ  »أَنرََّ ا َااَلْت یَا َةُ:اَل اهلِل ِ  َّ اْلِبْكَر َتْسَتِحر

 «٠٠»«.َااَل ِةَضاَ ا َ ْمتُرَ ا

از حضترت بتی بتی عائشته      "يعنی: 
روايت شده است که فرمود:  لصديقه

بستيار بتا    ه هتا دوشيز کرماای رسول 
را حياء اند پس چگونه رضتايت ختويش   

ستتالم  بيتتان کننتتدا پيتتامبر گرامتتی ا 
رضايت  )فرمودند: سكوت و خاموشی آن

 آن( است.
ء پیرامون عروسی ههای  نظر برخی از فقها 

 اجباری:
 )  راح  ال ُایرة عالم مشهور فقه حنفی

ین (ُ نكا  الحَر ال االة البالَرة  ة » می نگارد:
انرت أة ثيبرا  برضا ا ة   لم ی (ُ علي ا ةلرل بكرراْ 
عنُ أبر حنيفة ةأبر یا:رف ةحم مرا اهلل فرر ررا ر 

ة ررررره الجرررررااز أن رررررا تِررررررفت فرررررر  الرةایرررررة ..... ة
نررن أ لرره لكان ررا عاالررة نميررهلَل خررالح ح( ررا ة ررر 

رررا  ل رررا التِررررف فرررر المرررال ةل رررا اختيررراة  ةل رررَّاْ 
َل یجرراز للررالر   بررراة البكررر البالَرررة  ة األزةاج ...

 «٠6» «.علل النكا ...
ت از امتام  تتاهر روايتدر ظ "ی: تيعن
 رحمهمتا اهلل يوستف   حنيفه و امتام ابتو   ابو

چنين روايت شده استت کته: نكتاح زن    
يزه باکره باشد و يا بيتوه،  بالغ،  دوشاصيل 

صحيح است اگر چه ولی اش عقد نكترده  
 باشد.

وجه جواز آن اينست که آن )زن بالغه( 
در حق شخصی خود تصرف کرده است و 
اهل تصرف نيز می باشد بختاطر اينكته   
صاحب عقل و ادراک بتوده ، لتذا وی را   
حق تصرف در مالش نيز می باشد. هكذا 

است. ش حق شوهر برايکردن در اختيار 
و برای ولی جايز نيست کته در نكتاح زن   

 .بالغه از زور، جبر و اکراه کار بگيرد
بنابر داليل فوق هتيچ کستی در بتاب    
نكاح  زن اصيل بالغه از جبتر و تجتاوز و   

آن بدون اذن و اجازه آنتان بته نكتاح    
 ."دهند

ق انتختاب  زيرا دين مقدس اسالم ح
شوهر را بارعايت شرايط اسالمی برای 

 پسر و دخترعنايت فرموده است.
در ايتن   بطوری که ابن عبتاس   

راستا حديث پيامبر گرامتی استالم را   
ََ  ) چنين روايت می کنتد:  َعرِن ابْرِن َعبَّرا

األَی رررُم  : » رررلل اهلل عليررره ة:رررلم اَررراَل: اَررراَل َةُ:ررراُل اللَّرررهِ 
َةلِير َ ررررا َةاْلِبْكررررُر ُتْسررررَتْأَ ُ  ِفررررل  َأَحرررر ل بِنَرْفِسررررَ ا ِنررررنْ 

 «٥»«.نَرْفِسَ ا َةِ ْ نُرَ ا ُ َماتُرَ ا
 باز حضرت ابن عبتاس  "يعنی: 

روايت شده است که زن بيوه نسبت به 
ولی در عرصه نكاح خود دارای اختيار 
بيشتر می باشد و از دختر باکره بايتد  
اجتتازه گرفتتته شتتود، و اجتتازه آن   

 باشد.خاموشی و سكوت آن می 
 :هكذا در روايت ديگری آمده استت 

َأ َّ النَِّبرَّ اَاَل ََل تُررْنَكُح اأْلَی رُم َحتَّرل ُتْسرَتْأَنَر َةََل  »
تُررررْنَكُح اْلِبْكرررُر َحتَّرررل ُتْسرررَتْأَ َ  اَررراُلاا یَرررا َةُ:ررراَل اهلِل 

ْيَف ِ ْ نُرَ ا اَاَل َأْ  َتْسُكتَ   «٥»«.َةَْ
حضرت نبی مكترم استالم    "يعنی: 
زن بيوه به نكتاح   " فرمايد: ارشاد می

داده نمی شود مگر به مشوره آن  و زن 
باکره به نكاح داده نميشود مگر اينكه 

اصتحاب   ) از آن اجازه گرفتته شتود.  
رضوان اهلل علهتيم اجمعتين( عترض    
نمودند که اجتازه آن چگونته گرفتته    
شودا پيامبر گرامی اسالم عليه افضل 

و الستالم فرمودنتد: ستكوت و     ةالصال
 اموشی آن اجازه اش است.خ

اين مورد در صتحيح   امام بخاری در
ٌُ  » :خويش بابی را تحت عنتوان  براُ أ

اةَِ ررررررٌة فَِنَكاُحررررررُه َنررررررْرُجةجٌ    «ِ َ ا َزةََّج ابْرَنتَررررررُه َةِ ررررررَر َْ
دختتر   ،وضع نموده است هرگتاه پتدر  

خود را بدون اذن و اجازه آن دختر بته  
 نكاح بدهد، آن گونه نكاح مردود است.

م بخاری اين حديث شريف را بته  اما
َعرْن  »سند خود روايتت کترده استت:    

ررراةِیَِّة َأ َّ َأبَاَ رررا َزةََّ َ رررا  َِ َخْنَسررراَء بِْنرررِت ِخرررََّاَّ اأْلَْن
َةِ رَر ثَري رٌ  َفَكرَِ رْت َ لِرَ  فَأَتَرْت َةُ:راَل اهلِل  فَرررَرجَّ 

 «٠١»«ِنَكاَحهُ 
از خنستتاء بنتتت ختتدام   " يعنتتی:

انتخاب شوهر را بته زن عنايتت   
 فرموده است.

در ايتتن رابتتط در گنجينتته   
احاديث نبتوی بستيار ارشتادات    

حتتی اينكته    ،ن وجود داردافراو
در صحيح خويش  :ام بخاریام

ٌُ ََل یُررْنِكُح ) بابی را تحت عنتوان  بَرا
رررُرُُ اْلِبْكرررَر َةالثرَّي رررَ  ِ َلَّ ِبِرَضررراَ ا ُُ َةَغيرْ   اأْلَ

 وضع نموده است.
دوشتتيزگان بتتاکره و  " يعنتتی:

زنان بيوه را نبايد، پدر و يتا غيتر   
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 زور کار گرفته نميتواند.
باوجود اينكه شريعت برای زن حتق   

انتخاب شوهرش را داده است ليكن بتا  
  رعايت موارد ذيل:

نكاح دوشيزگان مسلمان بترای   اول:
مشرکين، کفتار و ديگتر اديتان غيتر     

 اسالم، جواز ندارد.
نكتتاح پستتران مستتلمان بتتا    دوم:

استالم   اديان غير ديگر مشرکين، کفار و
 جز اهل کتاب، جواز ندارد.ه ب

مثل و کفو  )در باب نكاح کفاءت سوم:
 بودن( شرط است.

نكاح همراه محرمات نستبی،   چهارم:
 و خسران، جواز ندارد. رضاعی،
نكاح پسر و دختر بايد با فاميل  پنجم:

های متدين، با اخالق، نيكو کار و دارای 
تربيه حسن صورت گيرد، زيرا مقصد از 
عروسی کردن، صترف اشتباع غريتزه    
جنسی نبوده، بلكته هتدف اساستی و    
عمده آن تكتوين و تشتكيل ختانواده    

نكاح کتردن   سالم بشری می باشد، بناءً
اميل های متدين، صالح، نيكتو، بتا   با ف

اخالق و دارای تربيت سالم در شريعت 
 اسالمی ترکيز زياد شده است.

در اين راستا بته نكتاح زن متتدين     
ترکيتتز بيشتتتر صتتورت گرفتتته استتت 

از نبتی   چنانكته حضترت ابتوهريره   
َعرْن َأبِرر  » :مكرم اسالم روايت متی کنتد  

اَرررراَل   ررررلی اهلل عليرررره ة:رررلمَعررررِن النَّبِررررر   ةضرررر اهلل عنرررره ُ َریْرررررَرََ 
َُ أِلَْةبَررررَع ِلَماِلَ ررررا َةِلَحَسررررِبَ ا َةَ َماِلَ ررررا  تُرررررْنَكُح اْلَمررررْرَأ

اك َُ یِن َترَِبْت َی  ُ یِنَ ا فَاْرَفْر ِبََّاِت ال ُِ  «٠٦»«َةِل

روايت  از حضرت ابوهريره "يعنی: 
فرمتوده   کترم شده است که رسول ا

در نكاح زن چهار صفت مدنظر  " :است
ميشود: متال، نستب، زيبتايی و    گرفته 

 "دينداری
ختی خويش را در بپس سعادت و نيك

تان تزن متدين جستجو نماييتد) دست  
 (.بادخاک آلوده 

همچنان در اختيار شتخص متتدين،   
مسلمان و دارای اختالق نيكتو، تأکيتد    

أبرر  ریرَر ارال:  عرن » :صورت گرفته است
م نررررن   ررررلل اهلل عليررره ة:ررررلمارررال ة:ررررال اهلل -   ا أتررررْا

ٌُ ََل یُررررْنِكُح   رررحيح البخررراةيل -٠٠ بَرررا
ُُ ةَ  ررررُرُُ اْلِبْكررررَر َةالثرَّي ررررَ  ِ َلَّ ِبِرَضرررراَ ال  اأْلَ َغيرْ

 .۵۹۹۵: ةام الحُی 
ال ُایة  فر شر  بُایرة المبترُيل  -٠6

 صل ۹ جبرررررراُ فررررررر األةليرررررراء ةاألْفرررررراءل 
 ل ناتبه شانله.۹۴۹

برراُ األکفرراء  ررر  ررحيح البخرراةيل -٠٦
فی الُین ةااله ) ة ا الَّي خل  نن المراء 

 .۵۵۴۵: ةام الحُی بشرا... ل 

ةام :نن ابن نا هل باُ األکفاءل  -٠١
 .۹۴۹۵: الحُی 

 

کار محستن و متردان موستفيد توجته     
ختتاص نمتتوده و نظرآنتتان را از دريچتته  

 تكريم و تقدير نگريست.
والتدين در   اًطعبت  سخن مهم دیگر اینکه:

متتتورد اوالد خويشتتتتن خيرختتتواه و 
خيرانديش بوده و برای آنان زنتدگی بتا   
ه سعادت را توقع داشته؛ زيرا آنان را بت 

دست خويشتن تربيه نموده و هرگزآنان 
مادر( برای اوالد خود شترارت و   و )پدر

بدی را نمی خواهند، بلكه مهر و محبت 
پدری و مادری نسبت مهر ومحبتت بته   

راد جامعتته از روی اختتالص و ستتاير افتت
صداقت بوده بخاطر اينكه اهلل تبتارک و  
تعالی مهر و محبتت، شتفقت و متودت    
 اوالد را در دلهای والدين نهفته است.

 مآخذ:  

ل شرريخ ۹۴۵۵: ةاررم الحررُی :ررنن الترنررَّيل  -٠
 .جانسته ا:ت  حيحاین ةا البانر  

ُکتاة ة برة الهللحيلررل  ةالف( -6 اَل:َّنر ة اجلته للر
 .۹۹۹۹ ص ل۵ ج

ُکتاة ة برة الهللحيلررل  ةالف( -٦ اَل:َّنر ة اجلته للر
 .۹۹۹۹صل ۵ ج

  ما . -١
  ما  نر ع -٨
ُکتاة ة بة الهللحيلررل  ةلف(ا -1 اَل:َّنر ة اجلته لل

 .۹۹۹۹ ص ل۵ ج

ٌُ َةبُرُ الَتُرُ نَّ َأَحر ل بِرَرج ِ نَّل  -١  حيح البخاةيل بَا
 .۵۹۹۹: ةام الحُی 

ا:رتذَّا  الثير  فرر   حيح اَلناَّ نسلمل باُ -٥
حررررُی : ةاررررم الالنكررررا  بررررالنم  ةالبكررررر بالسرررركاتل 

۹۹۹۹. 
ُُ ةَ   حيح البخاةيل -٥ ٌُ ََل یُرْنِكُح اأْلَ رُرُُ اْلِبْكرَر َةالثرَّي رَ  ِ َلَّ  بَا َغيرْ

 .۵۹۹۹: ةام الحُی ِبِرَضاَ ال  
ٌُ ِ َ ا َزةََّج ابْرَنتَررُه ةَ   ررحيح البخرراةيل -٠١ ِ ررَر  بَررا

اةَِ ٌة فَِنَكا  .۵۹۹۱: ةام الحُی  ُحُه َنْرُجةٌجلَْ

رضا  خل(ه ةجینره فهللة راُ   َل تف لراا تكرن فتنرة ت
 «٠١»«.فر األةض ةفساج عریض

وقتی که خواستتگاری نتزد    "يعنی: 
شما بيامد درحاليكه آن شخص متدين، 
بتتتا اختتتالق و نيكوکتتتار باشتتتد، آن 
خواستتتگاری را بپذيريتتد؛ و اال در رد  
نمودن همچو شخص متدين، و انتختاب  
و  شخص فاسد، در جامعه فتنه و فستاد 

 فسق بزرگ بر پا می گردد.
بايد در مورد انتخاب شوهر بته   ششم:

مشوره و راهنمايی های والتدين توجته   
خاص نمود: تا آينده آنان خراب نشتود،  
جوانان عزيز متا، دوشتيزگان محتترم!    
همواره به نظر و مشوره والتدين توجته   

ل نكاح و يويژه در مساه داشته باشيد، ب
ه نظتتر ازدواج نظتتر آنتتان را نستتبت بتت

خويشتن ترجيح دهيد، زيترا تجربته و   
توجه آنان در حق اوالد بسيار بتا ارزش  
و مفيد می باشتد، گتاه گتاهی چنتان     
ميشود که دختر بدون مشوره والتدين  

مجرد شتناخت و تعتارف ستطحی و    ه ب
ه چهره ظاهری پسر نكاح ميكند؛ اما بت 

و چگونگی آن  ، هويتمرور زمان اصالت
ايتن   صتالً شخص برمال می گردد، کته ا 

ستگی اين دختر را نداشتته  يشخص شا
بلكه اين شخص يک فرد معتاد به متواد  
مخدر بوده و تربيه فاميلی اش ضعيف و 

دور از آموزه های اسالمی می باشتد.  ه ب
عالوه بر آن عادت بستيار بتد و زشتت    

ی را يسرقت، ظلم، تجاوز، دروغگوهمچو 
 توأم با مدنظر نگرفتن حقوق اهلل و حقوق

ارا متتی باشتتد، کتته طبعتتاً ايتتن عبتتد، د
عملكردش باعث پشيمانی منكوحه متی  

همچو پشيمانی هتا در آينتده   و  گردد.
کدام مفهوم و سودی را در بر نمی داشته 

برای پسر و دختر الزم استت   بناءً باشد.
هنگامی که تصميم ازدواج را ميگيرنتد  
بايد به مشتوره والتدين بگيرنتد زيترا     

تجربته   تجربه اين جوانان، نستبت بته  
والدين، بزرگان و اقارب، ناچيز، ختام و  
اندک بوده، زيرا در ايتن متورد بستيار    
رازهای پت و پنهان نهفته است، فلهتذا  
بايست به نظر پدر، مادر و زنان تجربته  
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قووورآ د نقوووی غک غتاوووست  ځجر ووو   ووو   اغ نرووومه 
 وووووسټا   ېوووووي ا  ووووور مخ ووووو   دکمووووود يووووو  غک ووووو  تدوووووی 
 ووووووووووووو  د توووووووووووووور غک وووووووووووووو  کدر غک ا ځ  وووووووووووووو   وووووووووووووور ډک  

غک ترمخاووووو  يووووو  غک ووووو   وووووره    اووووو اځ سد ښووووو ې 
ځ سی ا . اغ  غک م ا ادئی ا غک    تم غا ښوت 
تووو  ک ځووو  نووو  . مووو  ا ا  ي وووساه ېوووي ا اغووو   وووتم 
غيهووووو، ت  وووووت قووووودا ک وتمووووو  اغووووو  مقسيووووو   اس ووووو  
ااغم  حض ا ځ  کرغمود  نووږ  غک ا ټووش    و  
يوووووا اغ ا : غک ووووو  تووووو  قووووورآ   ووووو  هووووو  ځ ووووو  ملوووووسا  

يووا   وو  ا غک وو  هوو مره  ووتم ت  ووت ا ا توو  غره
 م ، ن ک ماؤکي ا م  يرکا

غک   ت  قرآ  نرالم    ا ټوېټو   م نو  ي وساه 
ل ۱۹۱ تووووو  ټوېټو ووووو  ت ب،مکمووووو  ملووووو   وووووی ملووووو  مووووو  )

 ځ   ذنر     ا :
معجوووووم  )تووووو  ينووووو . « موووووسء» اا   ووووو لا  ځ ووووو  ا

  يو  .ا. مو د  ك  مو د نضرل 22/ 02 ) ك  س  غيقرآ  غيكريم
 »غځوووووو  ه  هتوووووووت ځ ووووووو  ا  هووووووور ملوووووووس يوووووووا ا ج ووووووو 

تووو  ينووو  ملوووسا   ووو   ا  ېوووي ا کالوووسس  غک «  هوووساغ
  .بد م ای ير . 

    ملووووس يوووووا ا ج ووووو « ټوووووور» ملوووو  ه  هتوووووت ځ وووو  ا 

 ووووو  ملوووووسا   ۴۳ ووووو او غيبووووو ا:  تووووو  ينووووو  تووووو « َټوووووَرا
ملخويل م اوی يور . اکه   و   ېوي ا ،سوو غک نبلوی)

   ا . و  ملووسا   ووووووووووتوو  ين« یوووووووووووووو  »   اووووووووووووووووووووووووځ 
ککوووووووو اهل. اکه ځ ووووووووو  ا  ۱۶ک وووووووووب :  ۱۷غيرنوووووووود:  )

 ۱۳۳ألانووورغ :  ط اوووس  تووو  ينووو  ملوووسا   ووو  . )
 کک اهل.      ۱۴کغي ب ب  : 

ځووو اک ملوووسا   ووو   ېوووي ا   وووی ځ ووو  تووو  اغړووود،
ه وو ا ځ وو . « غ ووش »ټووساغ  م اووی کانوو  : ي وو : 

 ۲۸د غيوووووووووووووووو ا : ۳۴کيق وووووووووووووووس :  ۴۹مل  وووووووووووووووې:  )
اکه ځ ووووووووووووووووو . « َکْا  »ککووووووووووووووووو اهل.  ۲۱کغلحدملووووووووووووووووود: 

«   سء »کک اهل.  ۴۸کغيرکک:  ۴۳)  او غيب ا 
 ک ۵۲ ووووووووو ا:  ک ۶ ووووووووو او ألات وووووووووسک:  اا  ځ ووووووووو . )

ووووووی   »اا  ځ وووووو . « کغټووووووی »ککوووووو اهل.  ۱۱مووووو  : 
َ
« ط

ا »ځووی. مل    
 –۲۶۴ک ۱۹غيبقوورو:  ملوو  ځووی. )« َصوو. 

« طووووووووی »ځ موووووووود ټووووووووساغ  غک« کغټووووووووی »ککوووووووو اهل  ۲۶۵
  ځ وو . ووووووووووت تب وووووووبم ټووساغ . اح وووووووووووووس  بووووووووداک ملوووووووووچ
 ا آملا م  مت  يا کاک ا  ذنر نوږ ل. )

وور »
َ
غيناووسء:  ا ټووساغ  توو  م اووی ملوو  ځووی. )« َمط

   ووووو  مووووو ا ککووووو اهل. ا مطووووور ينووووو  تووووو  قووووورآ ۱۱۲
ځسمل مو   وم  ووساک   و   نو  ا غک وو  ا ټوساغ  توو  
م اوووی مووو د ټ  ووو  ا ډټووورک ا ټوووساغ  ملوووس ا نووونغک تووو  

 م ای ا .
مط ووووق غکاښووووت توووو  قوووورآ  نوووورالم  وووو  ډ وووور ملوووووسا 

ووور » ووو   غک ا  نووو  ي وووساه ا
َ
ينووو  تووور ځوووس  « َمط

اغړد، ځ ا   ساک      ېي ت  ن و م  ډک  ا 
 غک   غکاکي  م ای کان  ؛ ي  :

:  چے  ۓ   ۓ  ڭچ   66الب(َر
ا تس وووو  يووووا غک وووو  غکاکسووووي ا . ا اغړوووود، ي اوووو، 

ځووووو اک اغکريوووووو  کجوووووو  اغ نوووووودغ   وووووود، ېووووووي ا غک وووووو  
غکاک  نووسک ا   ووم ټووساغ  اغتنووسر  غک  ووم کغکاه 
غک موووووووووووووووو اک غکاښووووووووووووووووا م  ېووووووووووووووووي ا قوووووووووووووووورآ  ا غکيوووووووووووووووو  
مخووووسطب.ب  يوووو   وووو    ترځوووو  توووو  موووو اک  وووو     وووو  

     . ې ملس ا م   م ا      ملکاېږ  ي   طس

ووووووووسا » ووووووور »غک« ټ  ْټوګ
َ
تووووووو  ينووووووو  ملوووووووسا  « غ
م اووووووووی يوووووووور . «  وووووووو بدا » وووووووو   ېووووووووي ا

املسايق ځ   ا غک   چ ا  ملسا   و  : 
د مووووووووو  ځ ووووووووو  يوووووووووا ا «نووووووووو،  »اکه ځ ووووووووو  ا

وووو ع »د ملوووو  ځووووی ا«ن وووو    »ج وووو  بګ
ْ
غک « مَلن

تووووو  « مَلبوووووسټ   »يوووووا  وووووم ا ج ووووو ملووووو  ځوووووی 
  نوووو  مخ  بووووه  ينوووو  ملووووسا   وووو  . )

 02ک 21/  02ک  0/  4مرجوووووو  ککوووووو اه: 
 »ل. اا  ځ ووووووو  يوووووووا ا غک ووووووو  نووووووو  ي21/ 

ووووا »ملووووسا نوووو  د اکه ځ وووو  ا« هووووسه « غلجګ
 ۱۵ک ۱۱توووو  ينوووو  توووو   وووو او مل  ووووې: 

ووووووم » وووووو  غک ملوووووو  ځووووووی ا
ْ
ئ توووووو  ينوووووو  تووووووو  « ټ 

 » ووو . غک ووو  ملووو  ځوووی ا ۴۵ وو او غل:وووج: 

 ت  ت ا ا غک   ه مره  تم 
ا غک ووووووو  ا غا ښووووووووت توووووووو  غره ادئووووووووی ډ وووووووور ا د 

 ايا  يا مل  ه  ټو ل  اغ ا : 
غک  اي ووووووووووووووی اغ ېووووووووووووووي غک وووووووووووووو  ا مخ  قووووووووووووووسځ  ا 
ت دغیتوووووووت ټناوووووووټ غک  ووووووور دک  يووووووو  غک ووووووو  ت ووووووودغ 

     ا ؛ قرآ  نرالم کغي :
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  
 ١ اج:  چڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ

سم م  غک هللا  نو  هو ي ا  ېوي آ و  
ځ  ووو  يوووا تووو   وووپږک کاځووو ) ت غکمووو  ل  ووو  ت ووودغ 

اغ مخ  قوووووس   نوووو   غک ا اه نووووور  توووور غک ووووو  کک)
يووووا ت وووودغ نوووو  ل ا ا  ي ووووساه ېووووي ځس وووو  کغ مووووسي  

 ېي ن ک مل  ډ ر ښ  ن ی يرئا
اياوو  اغووو  آملوووت ښوووی، ېووي غک ووو  ځووور آ ووو سم م  
غک ځ  ووو  مخ ووو   وووم  وووا   اايووو ا. اغ ېوووي  ووور 

ره قوورآ  نوورالم دک  يوو  غک وو  ت وودغ  وو  د توو  ا  غ
 ت  م اک ځسمل م     د  السځ  ځدرالت ن   کغي :

ٹ  ٿ  ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٿڀ  ٺ  ٺ      چ 
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       

ڃ    چ  چ  چ  چ      ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڄ
 ١٨الناة:  چڇ

هللا ت وووووووسسی ا ځ  ووووووو  تووووووور مووووووو   ووووووور  
دک  ل يوو  غک وو  ت وودغ نوو   ا : موو   کرځووودکم ی)

 اوو، يووا  نوو  ا  ېووي توور ن  وو  نو وو  اکغ  ک د ځ
ځ اووو، يوووا  نووو  ا  ېوووي تووور اکک  تووو  اکغ  ک  غک 
ځ اوو، يووا  نوو  ا  ېووي توور ه وو اک  توو  اکغ  ک . 
هللا  ن  ه  ت دغ نو   ېوي ا اه ن ښو  ک ؛ بوا 

     هللا ت سسی تر  ر ه  ت اه کغن   ا .
اغووو  آملوووت  ووورالې غک  ا ا  نروووم  ځدووورالت 

ا مووو   ووور دکمووود   نووو   ېوووي هللا ت وووسسی ا ځ  ووو 
مخ    ي  غک   ت ودغ نو   ا . کا   ودا يوا ټ وس 

 ا اغ  مخ  قسځ  ډکي م  ملسا ن   ا :
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ملووو   نووو  ېوووي تووور ن  ووو  نو ووو  اکغ  ک . اکالوووم 
 نو  ېوي تور اکک  تو  اکغ  ک . ااېو م  نو  ېووي 
توووور ه وووو اک  توووو  اکغ  ک د ه وووو اک  نوووو  ېووووي ځوووور 
ه ووووو اک  وووووم ډ ووووور   نووووودا کيووووور ؛ ي ووووو  چبلوووووس د 

. تو  توس   وو  غ وساه نو   ېووي  م و  غک اغړود، موو ا 
هللا ت سسی اغړد، مخ  قس  ير  ېي ن    ځ  م  
ا  م  وو ک. نوو  توو    يوو   وو  کووو غک موووتمي   ووی 
اغ ا  ېوووووووي اک   ووووووو   هللا ت وووووووسسی ا غک ووووووو  غاووووووو  
ت دغ ن   ا . اغ  مط ا قرآ  نرالم ټی ځوس  

 نېص  ن   کغي :
ۀ    ۀڻ  ڻں   ں  ڻ  ڻ   چ 

 ٦١األنبياء:  چہ
د   ودی مو  ا غک و  غاو  ت ودغ  ور دکمو 

 ن   ا . م  آملس اغ ن ا غمل س  م  اغکر ا
موو   ر ووودی  وووم يوو  غک ووو  ت ووودغ  وو   غک  وووم تووو  
ن  وو  ټقووس  وو  غک وو  ځوو  غرځ ووس يوور ؛ ي وو  اغ ځ وو م   

 نب غم م  ېي اغ نرمه  سټا  .  
 ېوووي غک ووو  ا   ا ؛ هللا ت وووسسی کاليوووي:اکالوووم اي وووی اغ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ 
 ٠٦غافر: چۓھ ھے ے ھہ  ھ
هللا ت ووسسی  نوو  هوو ي ا  ېووي ان ووی  

قدا  تند، ااځ  ښی، غک ي  تس   اک   ااځو  اغ 
نتوووا  نووو  د نووو  ملووو غ    نووو  هووو ي تبووود غنيوووي 

 ېي حق ځ  اج ع ير . 
دکمود   ايا  ي  تس   اغ غکاېدکم   غک و  ځو  تو 

 ټڼ  ا   کالی     ي   اغ ټی آملت ېي کغي :
ڄ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    چ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
 ٨الجاثية:  چچ       ڇ

ا  ووپ  غک کا ووي توو  غنوواې  غک  نوو   
ا    ووووو  ېووووووي هللا يوووووو  تس وووووو  موووووس   نوووووو   ټ ووووووس يووووووا 
ځ    ي  م الاو، کاک وا  تو  دکمود  نو   اه غک 
ا ټساکم  ت  غرکي     ا هللا ا قدا  تند، ا  ا 

 اغړد، ق ک ي ساه ېي نقی  ساک .
  مووووس    وووو   ا   غاوووو  غک وووو  اياوووو  يوووو  تس وووو

موووورغا ا  ي وووو  ټووووی ځووووس  توووو    دغړوووود، آملووووت  وووو  
قوورآ  نوورالم اغوو  ا   توو  غک وو  ځناوو،م نوو   ا . 

. مووووو  اغ ښوووووی، ېوووووي لککووووو اه 224 وووو او غيبقووووورو: )
غک ووووو   وووووم ن  ووووو  ا   ا  غک  وووووم ا ټوووووی  ووووور ډک  

 ا    رچ ب  اه؛ ي   اغ آملا م  ېي کغي :
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  چ 

ې    ېۉ  ۉ    ې    ۅۅ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈ
وئ    وئەئ  ەئ    ائى  ائ     ىې  

  ٦6 - 6١عبس:  چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۇئۇئ  
موووووو  غتاووووووس  ا  ن  وووووو  نوووووو غرک ځوووووو   

ککوووو ا د ا  ځووووو )ا  ککووووو ا ل ېوووووي موووووس غک ووووو  تووووو  
ترغنوو  ن وو  غکاکسوويد ټ ووس موو  ځ  وو  کاځوو  ه،مسوو  
اهد اغتووووووواد غمګووووووو اد  ووووووور  د  الاووووووو  د نرموووووووسک د 

اغ     م ل  کغښ )  ره تتر، ټسغ م د مو   غک 
ا ا  ي وووووووساه  وووووووب  نووووووو   ېوووووووي ځس ووووووو  غک  اس ووووووو  

 هساکال  ځ  ا کټ، ذای   ک .
ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ 

جب  حب  خب   مب   ىب  يب  جت  حت  خت    مت  
مج     جح    حجىت  يت  جث  مث   ىث    يث

 6٠الهللنر:  چمح  جخ  حخ  مخ
آملووس ا  ځوو  مو  کوو ا  ېوي هللا ت ووسسی يوو   

کسووي ا د ټ وووس يووا  نووو  ا ځ  ووو  تس وو  غک ووو  اغ غکا 
ت  چ ب     اغنی نو   ا د ټ وس تو    ود  غک و  

ټسړوووووود،. ټ ووووووس  ا مخا ووووووې امګ موووووو  ک  نتووووووا م  اغ
 ال  يوا کالاو د ټ وس  نو     ن  م غک  نوږ د م  ځ

/ م وووده م وووده نوووو ی ککرځووو  ا بوووا   توووس   ووواتووو
 ووو   تووو  ا   ووو  ا نقوووی نسکمووودغم  ځووو  ا تبووود غک 

 مد وت نرم  ا .
ح ن   ېي ي  آ  سم  اک   اغ  آملا م  کغض

اغ نتووووا  نوووو   اغ مط ووووا يوووور  ېووووي ا آ وووو س  ا 
غک ووو  تووو  ذای ووو  اک   ااځووو  اغ ت ووودغ نووو  ؛ آ  ځووور 
ا  ېوووووي ا آ ووووو س  غک ووووو  مووووو  ک د مووووو  ا ځ  ووووو  ا 
غک ووووووو   ېرمووووووو   وووووووم نا ووووووووږ . مووووووو  ا غتاوووووووس  ا  : 
 ن ر  غک هتی ا آ  س  ا غک    ره ځ سي ا .

ااېوووووو م اي ووووووی اغ ېووووووي غک وووووو  ا کطوووووو  غک ځ  وووووو  
 هللا ت سسی کغيی:  ښ ې اه؛

ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   ې چ 

 ٨الحج: چۈئوئوئۇئۇئۆئۆئ

ځوو  ځ  وو  موو ه کالاوو د موو  ېووي   وو  غک وو   
کا سموووود  ک غکاکک حرنووووت کنوووو  د ت اځوووو   وووود، غک 

  ر ډک  ښسیاا  ټ ټ   اغ م  ن  .
ہ   ہ  ںڻڻڻڻۀۀچ

ۓ     ےھ  ھ  ھ  ھ  ے    ہہ  

 ٠٠ –٥ق: چۆ    ۆ  ۇڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ڭۓ

ک و ا ل  ي  تس   م  ډ ور ټرنوت ک ) 
غک وووووو  اغ نتووووووا  نوووووو  د ټسغ موووووو د اېبووووووی نووووووودکم   
اغتوووا غک ا نرموووس جلووو  کتووو  مووو  تووو   اغووو تا نووو   

اغ  کغښوووووو  ل يوووووور ) ېووووووي مووووووبږم کډ   وووووو   ک، )
 ووووووو  ل ا ټبووووووودګسم  ي وووووووساه ا ا   تووووووو  ځ کووووووو  غک تووووووو  
  ووود  غک ووو  مووو  مووو  کطووو  دکمووود  نووو  . ټ وووسځيي 

 دکمد   دغړد، نوږ . 
ا  کجو  قورآ  نورالم ا جبا مو  تو  صونت  ت  

پ  ڀ  چ ځ ووووو  کاليوووووي: ل ۳۴ ) ووووو  ه ووووو ا ا ووووور 
)کالوسس  ځردمود  بهووږ ل. اغ تو   چڀڀ  ڀ

موووووس ده غک ځجر وووو   سټاووووو  اه ېووووي اکغتوووو  غک ووووو  ا 
 غتاس  اک  ځس ه ن  .

ه ووو اک اي وووی اغ ېوووي قووورآ  نووورالم تب ووو  ځسملووو  
 ټساغ  ا هللا ت سسی اح ت ټ يی کغي :

ۅ  ۉ  ۉ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 
 6٥الشاةى:  چې   ى  ى  ېې  ې

هللا  نووو  هووو ي ا  ېوووي ا ن  ووو  ځوووور  

مس   ووووووووو  نوووووووووودک کاک وووووووووا  ټوووووووووساغ  غکاک د ن وووووووووی 
 اح ووووووووووووووت نپوووووووووووووومک  غک ا  ا  وووووووووووووواسملا، کر  ووووووووووووووسا

 ج رککم ی ا .
ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ    ۇئ  چ 

ىئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ      ېئ
 1٦النم :  چی  ی  ی  جئ  یىئ  ىئ

م بوو ا غوو اه ا ل غک نوو  ټسطووی  آملووس) 
 نوو  هوو ي ېووي ا کېوووي غک  وو بدا توو  ځ ووساک  ووو  

 توووووو ي ېووي ن ووی ا اح وووووداه ااښووی، غک  نوو  ه
  وووووساکموووووووو ک  ټوووووووووور  توو  ځوووووو  ا  ېووووتل مخ ووووووغکاښ )
  غک ل اغيوږ ا آملس ا هللا  ره ټوی ا نبوسا   )

کر ه ي  ا ا هللا ت سسی ي   ن  هو  يو ر ا  
 يا کا ره  رال   .ېي اک  

اياوووووووووو  قوووووووووورآ  نووووووووووورالم غکاښووووووووووت ا هللا ت وووووووووووسسی 
 اح ت ټ يی ا . ا  ځ  کاځ  ت  ټی ځس  کغي :

ې  ې  ې   ې  ى  ى  چ   
ۇئ          وئ  ۇئ    ەئ  وئ  ەئائ  ائ

ېئ  ىئ     ېئ     ېئ   ۈئ     ۈئ     ۆئ  ۆئ  
ی  ی  جئ  حئ    یىئ  ىئ    ی

   چمئ
 ٨١األعراف: 

 وی ا هللا ت سسی  نو  هو ي ا  ېوي ن 
غکاښووووووووتل مخ وووووووو  ا  ېوووووووور  توووووووو  ځ کوووووووو   اح ووووووووت)
  غک ل اغيوږ  آ  ځر ا  ېي     اغ   ټساکم )
توووووو  غک وووووو ل ااتووووووا کاالځووووووي ت اځوووووو  نوووووو  د  ټساکمووووو )

 ن  ا م ه کط  نو غ ځو  ک و کد مو    او  غک و  
اغ نتووا  نوو کد توو   نوو   ووره ا ځ  وو   وور ډک  

 حسصې  اغ ک س م.
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   چ 

ۋ       ۋ  ۅ   ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ 

ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ    ېۅ  ۉ   ۉ

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    وئەئ  ەئ  وئ   

 ىئ  ی  ی  ىئېئ  ېئ  ېئ  ىئ   

 خب حب جبییجئ حئ مئىئيئ

 ٨١ - ١٥الرةَّ:  چجتحت ختمت ىت يبمبىب
هللا  نوووووو  هوووووو ي ا  ېووووووي ټساکموووووو   

اغيوووږ د موو  کاالځووي ت اځوو  نوو  د ټ ووس يووا 
تو  يو ره اضوس  وو  کغو رک  هرمګو  ېووي 

 -غ موووو  )   ځووو  –   ووو   ا  غووو غر  غک 
غ موووووو ل يوووووا جووووو رک . مووووو  ټوووووساغ  کالاووووو  
ېي ي  مب   يا اغک  . ټ س ېوي   و  يوا 
توووو  ن  وووو  ټبوووودګسم   وووو  چووووس ځوووو  کا وووو   
مسهستوو  اک  ن ښوووږ  توو  اغړوود، حووس  
 ووووووووووو  ېوووووووووووي مخ ووووووووووو  ځووووووووووور ا  ېوووووووووووي ټوووووووووووساغ  
کا سمد  ک کاېږ  موس  يي ک . مو  ا هللا 

تتوووو ل ځووو  ککووو اه هوووو   ح وووت آ وووساک)ا ا 
 الاوو، کاک ووا  دکموود  ډک  ځ  وو  يوو  م

 
 
هووووووو ي ېوووووووي مووووووو ه   نووووووو ) نووووووو  ا ملق بوووووووس

ځ  وووووو  دکموووووود  نوووووو  ل  رکموووووورک موووووو   
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 ووم دکموود  نوو   غک ا  توور  رهوو  توو اه کغن وو  
 ا .

اياوو  قوورآ  نوورالم اغ نروومه  ووم هرکبووده نوو   
اه ېووووووي غک ټوووووو  يوووووو  کايځووووووي کاېووووووږ ؛ ي وووووو   وووووو او 

ېووووووي  وووووووم اغ  ۱۴غک  وووووو او غيببووووووو :  ۶۹غي غق وووووو : 
سمل م   ووو  نرووومه تووو  صووورغحت نووو  . تووو  نووو م  ځووو

غيا سء = آ  س ل ځو   و    ېي ا غک   تارت)
ا د ا  نوو  کجوو  اغ اه ېووي  وو سء توو  نربوو   وو  

 ۱۵يو ر طور  ځو  کالوی نووږ  ي و   و او غل:ووج: 
غاووووو  « غياووووو سء » ووووو  ېوووووي اغغيووووويد مووووو    اووووو  يووووو 

موورغا   دغوو  کاالځووي ا  ېووي توو  يوو ر طوور   وو  
 ا ؛ ي   اغځ  م ی آملت ېي کغي :

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ 
گ    گک    ک  ک  گ  گ    کڑ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
 ١٥ - ١٥الفراا :  چں

هللا ت وسسی  نو  هو ي ا  ېوي ن وی ا  
غکاښووووتل مخ وووو  يووووا ا  ېوووور  توووو  ځ کوووو   اح ووووت)
 ووووووووووووو غک ل اغيوږسوووووووووووووي غک ا تس ووووووووووووو  مووووووووووووو   ټساکمووووووووووووو )

تووووسن کم   غک وووو  اغ نتووووا  نوووو   ا ا  ي ووووساه ېووووي 
  دکمووووود  نووووو ک غک ا ن وووووی مخ ووووو   ټووووومووووو  کطووووو  

 رک غتاسمسم  غک هساکال  ځ  يا کا کهتم.ډ 
م  ي   ا ترځ  غک    تم ت  ت ا . يو  ا  
ت  اووووو   ووووو   ک ووووو  غن.اوووووای غک ا هللا  ووووو ر تووووور 
ځووووس  نوووو   ا ا  ت  ووووت ا اکغک  وووورا کر ووووي؛ 

قوو ک ځو  ا  نوو  تونووسک  ؛قورآ  نوورالم ا  و ا 
 مق    کغي :

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ 
ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  

 ٨6 اج:  چحئی  ی    ی  ی   جئ    
غ   موووس قوووو ک يووو  ن ووووی ا ووو  ټختووووب   

کغ غرئ غک ټ،مځ   ن  ځو  اجو ع کنو ئد تور ځس و  
ټووو  ک ووو ا ټوووساغ  ک غکاک  غک  اس ووو  ا م جووو اه 

 وووووره ټووووو  مووووو ا قووووو    وووووم ااځووووو  « ځووووو غي »قووووو  
 الوووووووووس  نووووووووو   غک تووووووووو  مجرمسمووووووووو  ډک ) ا هللا يووووووووو  

ت  ا مووو  کنوووده يووو  اک   وووره  ووو   اه. ا ا  تووور 
ن وووووووق ا هللا ا ت  ا مووووووو  مس ووووووو ر  غک بوووووووا غمووووووور  
اغ  ډک  مس  ره ن    ځ  ننغک ج رېږ : ي و  

قوووووو ک ېووووووي توووووو  غک وووووو   وووووو  غوووووور   ؛  وووووودغ ا موووووو  
ګوووووووو  ککوووووووو اهل. اغ ام ۳۷ وووووووو او غينرقووووووووس :   وووووووو  )

 ۱۱۳  ورغء:  ارن    م ت  غک    و  غور   و . )
کک اهل ت   ن  غک      غور   و  ېوي اه ټو  کالوی: 

 اغ غک    مس ت  ح م چ وږ ؛ قرآ  نرالم کغي :
چ  چ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ چ 

ڌ    ڍڇ  ڇ   ڍچ  چ  ڇ  ڇ 
 ٨٠الهللخرف:  چڌ

ارنوووو   تووو  ن ووووی قووو ک ،  کنوووو  کالووووی: غ   
 ي  مووس موو  اها غک اغوو  کالووسس  ق موو آ آملووس ا مدوور تسچووس

غک  ووبدکم   مووس ځوور ح ووم دموود  چ وووږ د آملووس موو  ځس وو  
 يا م  کالائا

 اغ امګ  ا  ب  ق ک ت  غره  م قرآ  نرالم کغي :
پ  پ    پٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پچ 

ٿ    ٿڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀڀ  ڀ
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹ  ٹ   

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
چ  چ  چ    ڃڃ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 ٠١ – ٠٨:بأ:  چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڇچ

  
 
ا  وووووبس قبديووووو  ي وووووساه تووووو  ن وووووی  يقدبوووووس

غ ووووا کبځي  وووو  نرمتوووو  تتوووو : اکه ټسغ موووو  ښوووودا غک 
نوووووو،  يوووووو ا  ځوووووو  ک . ا ن ووووووی اک يوووووو  اک   غاوووووو  
نو اکئ غک غحاوس  يوا کماوئد کطو  مو  تووسن، ه ا  
غک اک مووووووو  ټختووووووو م ا ا . اکد مووووووو  کغرکد مووووووو  ا 

ک مو  کا سمود  اغ ن  ود، نو  ځ    و   ټبود  ودې 
غک  نوو  اکه ټسغ موو  مووا توو  اکه اغړوود، ټووسغ م  ټووود  

ن مده حسصې د غپ غک يږ ه  ټور  يا  ن ه ېي با
ااي اس . اغ م  ا اکد ا مس  ر   وپغ کانو ه غک اغ 

 ډک   پغ ا مس  ره ترځ  ټی چس ځ  م  کان ک.

ا غتاوووس  تووو  هللا ت وووسسی ن وووی اغووو   وووتم ت  وووت 
 ن   کغي :ا غنا سا ک 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  چ 
ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  

ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ       ائى
 ٦6 برا يم:  چۆئ    ۈئ  ۈئ  ۆئۇئ

هللا ت سسی  ن  ه ي ا  ېوي آ و سم م   
غک ځ    يا ت دغ ن   ا  غک ي  تس و  يوا غک و  اغ 
غکاکسوووووي ا د ټ وووووس يوووووا ا   ووووود  غک ووووو  تووووو  ذای ووووو  ا 
ځ  ووووووووووو  ا حسصوووووووووووېځ  غاووووووووووو  ځس ووووووووووو  ځووووووووووو  اک   اغ 
غیاووووواي  اهد نتووووواه يوووووا  اس ووووو  تووووو  نووووودمت  ووووو  
کرځووو سي ا ا  ي وووساه ېوووي تووو   ووو بدا  ووو  ا هللا تووو  
غمووور کچ ووووږ  غک کالوووسس  يوووا  وووم  اس ووو  تووو  نووودمت 

    کرځ سي ا .
اياوو  قوورآ  نوورالم کالووسس  ا غتاووس  توو  غنا ووسا  وو  

کانوووووووو   ملوووووووو   ووووووووتم ت  ووووووووت ټ يووووووووی ا . ا اغړوووووووود، 
غتاووس  ماووؤکي ت يوور  ېووي قوودا ت  ووت توو  غره 

غک غا ښوووووت يوووووا ک وتتووووو د يووووو  مس ووووو ر د  وووووس   
ن يووو  غک بوووا ځسملووو   وووساکي  يوووا ډډه کنووو   غک تووو  
 وو   ځ کوو  ک وو  کاغاوو  کغنيوو ؛ ځ وو   وورنس 
غتاووووووووس  ماووووووووؤکي ت يوووووووور  ېووووووووي ا هللا ت ووووووووسسی ا 
ت  ا موو  قوودا کنوو  د  وو ر يووا توور ځووس  نوو   غک 

ڤ  چ مس ووو ر  يوووا کم ووو  . هللا ت وووسسی کاليوووي: 
  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦ   ڦ

 ١ برا يم:  چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ
ېوووي   ووو   ووواس اک غنوووې  کنووو د نووو   

ځس    مس ا ت  ا م    ر غاغ ن د نسمخس م ا 
ت  ا موو  ااځوو   الوووسځ ک غک نوو  مووو  مس وو ر  کنووو هد 
 م ) ت ه  دئل ېي  مس ننغک نسمخس سات ا .
اغ امګوووووووو  غتاووووووووس  م  ووووووووې ا  ېووووووووي ا ن ووووووووی 

غاوو  ک وو   وورکا  توو  ن وو  ا هللا ا ت  ا موو  
 کغنييد م ا يا  س   م   ؛ هللا ت سسى کييي:

ٺ        ٺ  ٺ    ڀ          ڀ    ڀ     ڀ       پ چ  
 ٦٠األعراف:  چٺ

نو ائد هنودئ غک غ ورغ  مو  نو ئ؛  
بوووووا  ووووو   ېوووووي هللا ت وووووسسی غ ووووورغ  نووووو کم   مووووو  

 ن ښ  .
يووو  مو ووو  مرغووو  تووو    ووو غا  ووو  ا غک ووو   ېرمووو  

  ملووووووو  هوووووو  ځ جووووووو  ن يوووووو  غک ټبوووووودکم  ج رکيووووووو  ځوووووو
    اهد ن  د  وم تو  ا  غره ډ ور کوو  وسا ځو  
غرځ ووووس  وووووا  ېوووووي ا ا    ووووو غا  ووووو   ککووووو  : نووووو  
ح  مووووت ا  نوووو  م ووووت ا د نوووو  مخووووسيې ا  
نوووووو  م غاوووووووق ا د تووووووو   وووووو   ځ کووووووو  ا ا  ميوووووووي 
 ووووووووا به ا  ېرمووووووووو  ن يووووووووو  غک ټبووووووووودکم  ج رکيووووووووو   

 ي ساه دال  ره مل  ن  .
ا غک وووو  ا  ووووس   ن يوووو  غک بووووا ځسملوووو  مدوووور  

   ا   ر    غا کغ  ن    امده ککڼ،.مخب   
ا ح  مت تو  ځوسمګ   ډک   نو  غاغاک ېوي 
ا وووووو   امووووووده یووووووا ا غک وووووو   ووووووره ځوووووو غک يوووووور د اغ 
ماؤکي ت ا  ېي ا غک   ا  ېرم  ن ي  غک کطو  
ا   ا اځ س ي ساه ي   ټبدکم  ج ري  ځ  تسمګ  
ټرغټووووره نوووو   ملووووس توووووسمګ غ  توووو  م قوووو   ډک  کاځووووو  

    آاغک ک .تو الق ن  ؛ ځره  م     غاکغ
کي د، ن ا ا   م ت  ځ بو   و     و  ځرن  و  

 ک   مل    ور کغره ټبدکم  غک ذن،م  ج ر  ن  . 

ا مووووو    وووووس  تووووو  ت وووووی  ووووو  ا   ووووور  ووووو   تووووو  
ن يووووي موووووږا   ووووو     وووو  يوووووږ ځووووور يووووږه ملووووو   هوووووسيلی 

ىئ  ی  چ کيګوو  ؛ ځ وو  قوورآ  نوورالم کغيوو : 
 1٠ اج:  چی  ی        ی  جئ

ت ودغ نو    هللا ت وسسی ځس و  يو  ځ  و  
 ملس ت غک ا  غ  ت  آټساکي  يا ک ساسي ملس ت.

ا قووووووووووودام  کيوووووووووووق ا  ووووووووووو  سسو غک ا کووووووووووورغ   
    غا ا   ا اځ س ت      .

 ح   ل م  تر  س نوږئ.
ا ن ووی قووو ک تووو   ؛اغ امګوو  مووو  

ی  ی   ی  چ :    وووووووو  کاليووووووووي
ٱ    ٻ  ٻ     مئی       جئ        حئ  

  پ  پ  پ  پ   ڀ     ٻٻ  
 ٠6 - ٠١نا :  چڀ  ڀ  ڀ     ٺ

مووس ن ووی قوو ک ځوو  ککالووی: يوو   
ن ی ا   ټختب  کغ غرئد ترځس و  ټو  
ک وو ا ټووساغ  ک غکاک د مووسي م  غک  غموو  
ټ  ااځ   الس  ن  د ټسغ م  ټو  اانو   

 ن  .غک کالسس  ټ  اا ت  ټرن  
ايا  هللا ت سسی ځ  ا اج ع ن ي  تو  
صووووووو ا   ووووووو  ا ک وووووووو ا ټوووووووساغ  غک موووووووو اک 



 

    

 

 

   

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ  پ  پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 ٿ   ٿڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ڀڀ      

  ڤڤ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  

 چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

ه بتا  هی استت کت  کريم وحی ال قرآن
يل امين جهتت  يامانت تام توسط جبر

نتازل   هدايت انسانها برآن حضترت 
يتا   بدون هيچگونته زيتادت و   شده و

اين معجزه  کاستی به ما رسيده است و
 کتته تتتا روز جاويتتدان آن حضتترت

رهنمتای   مشتعل هتدايت و   رستاخيز
مزايتای   فضتايل و  باقی ميماند از بشر

 است. ويژه ای برخوردار
 قترآن ت آنچته  نخست  است در بهتر

ورد ارشتاد  تن مت تاي ود درتريم ختک
کنتيم ستپس چشتم     می فرمايد، ذکر

 اندازی داشتته باشتيم بته بعضتی از    
 کته فهتم و   قترآن مباحث مهم علوم 

تحقيق آنها برای هرمسلمانی ضروری 
 پنداشته ميشود.

 کریم:  قرآنفضایل 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿچ 

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

٠ برا يم:  چڦ  ڄ
 

راء کتابی استت   الف، الم و " :ترجمه
( فترود  که آن را به ستوی) محمتد  

ذن پروردگارشان آورديم تا مردم را به ا
يترون  تاريكها به ستوی روشتنايی ب   از

و  پتتذيرآوری کتته راه آن شكستتت نا 
 ".است ستوده

 اينجتا  ) نكته ای قابل تذکرکته در  تفسیر:
 ایتمتورد از ستوره هت    92الزم است: از

 حروف مقطعتات آغتاز  که بتا کريم  قرآن
 مورد ازآنها بتال  94شده است درست در

فاصله، سخن ازقرآن مجيد به ميان آمده 
است که نشان ميدهد، پيوند ميتان ايتن   
دو، يعنی حروف مقطعه و قترآن برقترار   

 است.
همان باشد کته   ممكن است اين پيوند

شتده استت    ذکر "بقره "سوره درآغاز
ن روشتن  اکه خداوند ميخواهد با اين بي

آسمانی با اين  کند که: اين کتاب بزرگ
محتوای پرعظمتت کته رهبتری همته     

مواد ستاده   انسانها را به عهده دارد، از
 تشتكيل دهتد، و   "حروف الفبا "به نام

استت کته    اين نشانه اهميت اين اعجاز
ساده ترين پديتده،   برترين پديده را از

 به وجود آورده!
 ،"التف  "ذکرحروف به هرحال، بعد از

اين کتابی  "می فرمايد:  "راء و "الم "
نتازل کترديم بته ايتن      است که برتتو 

گمراهی ها به سوی  منظورکه مردم را از

 .("کنی رهنمايی نور
حقيقتتت تمتتام اهتتداف تربيتتتی،  در

 ، درقرآنمادی نزول  انسانی، معنوی و
بيترون   "همين يک جمله جمع است: 

 !  از "ظلمتت هتا بته نتور     ساختن از
ظلمتت   دانتش، از  به نور ظلمت جهل،

 ظلمت ستمگری و ايمان، از به نور کفر
ظلمت فساد بته   عدالت از ظلم به نور

 ظلمت گناه به نورپتاکی و  صالح از نور
 تفرقته و  ظلمت پراگندگی و از تقوی و

 (1). ، صلح و ثباتوحدت نفاق به نور
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 

٠٦٥آل عمرا :  چہ
 

يتانی و  اين قرآن برای مردم ب " :ترجمه

 "برای پرهيزگاران رهنمود واندرزی است.
 دنيتتايی کتتته حتتتتی پاپهتتتا و  در

 کاردينالهای مسيحی که بعد از
 گوشته گيتری و   قرنها انتزوا و 

قطع ارتباط با دنيای خارج، بته  
زمين می پردازنتد تتا    در سير

نيازمنتتديهای زمتتان را درک  
کنند، آيا نبايد مستلمانان بته   

صريح قترآن عمتل    اين دستور
تنگنتتای  ختتود را از نتتد، وکن

 محيط محتدود فكتری بته در   
عالم  جنبشی در آورند تحول و
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و يتا   برای فعاليت آمده استت. 
قيام، استتقامت و پايتداری در   

  "ت پروردگاردين و عباد
 کتته از "استتتقامت " ضتتمناً

 همتتين متتاده گرفتتته شتتده و 
اين متاده   که آن هم از "قيم"

است به معنی صاف، مستتقيم،  
 ."پا برجا است ثابت و

يعنی قرآن کريم به طريقه ای 
 که مستقيم ترين، صاف ترين و

استت  دعوت برجاترين طرق  پا

 دعوت ميكند.
دی کته  عقايت  نظتر  مستتقيم از  صاف و
دی روشن، قابل درک ميكند، عقاي عرضه
خرافات، عقائتدی   هرگونه ابهام و خالی از

که دعوت به عمل دارد، نيروی انستانی را  
قوانين عتالم   بسيج ميكند، ميان انسان و
 (9) "می سازد. طبيعت همآهنگی برقرار

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      چ 

ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٹ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

٥٥النح :  چڃ ڃ 
 

 هتر  روزی را کته در  بياد آور و " ترجمه:
شتتان برايشتتان  ختتود امتتتی گتتواهی از

اين امت گواه آوريم  را هم برت برانگيزيم و
هرچيزی است  اين کتاب را که روشنگر و
 رحمتتت و بتترای مستتلمانان رهنمتتود و و

 "نازل کرديم. است برتو بشارتگر
 با اينكه علم خدا به همته چيتز   " تفسیر:

احاطتته دارد، امتتا وجتتود ايتتن گواهتتان  
ميان خود امتها  کسانی که از مخصوصآ از

برخاسته اند تآکيتد بيشتتری برنظتارت    
هشتداری   اعمال انسانها است، و دائمی بر
 هميشگی. اين مراقبت قطعی و است بر

 گرچه اين حكم عام، شامل مستلمانان و 
شتود، ولتی بترای    مي نيز اسالم پيامبر

آن را مطرح کترده   صاًتآکيد بيشتر، خصو
 اين گواه بر را شاهد وما ت و "می فرمايد: 

ٹ   چ "ميتدهيم  گروه مسلمانان قرار

بنا برآنچته گفتته    چڦڤ  ڤ  ڤ   ڤ
مسلمانانی استت    "هَؤُالء "از منظور شد

 متی زيستتند، و   پيتامبر  عصتر  که در
گواه اعمال آنهتا   شاهد و و ناظر پيامبر
 بايد کستی در  پيامبر بعد از طبعاً بود، و

گواه اعمال  ميان امت باشد که، شاهد و
هرگونته   آنها گردد، شاهد باشد پاک از

خطا، تا حق شهادت را به خوبی  گناه و
 (3) "بتواند ادا کند.

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٹ ٹچ

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     ڤ

6٥ص:  چڦ
 

مگتر  کستانر را کته     ]يتا  " ترجمه:
انتد   گرويده و کارهاى شايستته کترده  

گردانيم يتا   ر زمين مرچون مفسدان د
کتاران قترار    پرهيزگاران را چون پليد

 ".دهيم مر
آيتا   "آيه اضتافه ميكنتد   در " تفسیر:

ممكن است کسانی را که ايمتان آورده  
عمتتل صتتالح انجتتام داده انتتد،  انتتد و

ا "دهيم همچون مفسدان درزمين قرار
مكتتان دارد پرهيزکتتاران را  آيتتا ا و "

نته  ا  "دهيم رارتران قتجون فاتهمچ
نته   خلقت ممكن است، و بی هدفی در

طالحتان، چترا کته     مساوات صالحان و
اهتداف آفترينش    مسير گروه اول، در

مقصد پتيش  به سوی  گام برميدارند، و
ميروند، اما گروه دوم، در جهت مختالف  
قرار گرفته اند، در حقيقت بحث معاد بتا  
تمام شئونش در اين آيه و آيه قبتل، بته   

 است:طور مستدل بيان شده 
يد: حكمتت آفريتدگار   ميگو يكسو از

فرينش جهتان هتدفی   ايجاب ميكند: آ
اين هدف بدون جهتان   و داشته باشد)

ديگرحاصل نميگردد؛ چترا کته چنتد    
آنست  از روزه زندگی دنيا بی ارزش تر

 که بتواند هدف اين آفرينش بزرگ باشد.
از سوی ديگر، حكمت و عدل او ايجاب 

 بعتد از  آيدا و مسلمين پديد اسالم و
آنچه را  "يد: آيه بعدی می فرما آن در
روشتنی   آيات فوق گفته شد بيتان  در

وستتيله  استتت بتترای همتته انستتانها و
انتتدرز استتت بتترای همتته  هتتدايت و

كه ايتن  عين اين پرهيزگاران، يعنی در
مردمتی دارد   بيانات جنبه همگتانی و 

آن  افراد باهتدف از  تنها پرهيزگاران و
 هدايت ميشوند. الهام ميگيرند و

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

٥اإل:راء:  چڤ  ڦ
 

ينی که به آي قطعآ اين قرآن " :ترجمه
بته   است راه مينمايتد و  خود پايدارتر

ی شايستته متی   آن مؤمنانی که کارها
کنند مژده ميدهد که پاداشتی بتزرگ   

 "برايشان خواهد بود.
يتد  اين بحث، به قرآن مج از " تفسیر:

کتاب آسمانی مستلمين کته آخترين    
لتتق کتتتب آستتمانی استتت منتقتتل خ

، متردم  اين قرآن "ميگويد:  ميشود و
 پتا  ينی کته مستتقيم تترين و   را به آي

برجتتاترين آئتتين هتتا استتت هتتدايت 
 "اقتوام  " !ضوع اقواممو در و "ميكند

آنجا که  از قيام گرفته شده است، و از
انسان، هنگامی که می خواهد، فعاليت 
به  پی گيری انجام دهد، قيام ميكند و

 "قيتام  "ايتن نظتر   می پردازد، از کار
آمتادگی   حسن انجام امتور، و  کنايه از

قرآن کریم وحی الهی است که با امانت تام توسط جبرییل امین جههت ههدایت   

نه زیادت و یا کاستی به ما رسیده نازل شده و بدون هیچگو انسانها برآن حضرت

که تا روز رسهتاخیز مشهعل ههدایت و     است و این معجزه جاویدان آن حضرت

 رهنمای بشر باقی میماند از فضایل و مزایای ویژه ای برخوردار است.
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ثابت قدم بداريد بته زودی دردل کتافران   
وحشت خواهم افگند پس فراز گردنهتا را  

 "قلم کنيد.همه سرانگشتانشان رابزنيد و 
قرآن کريم گاهی هم وسوسه هتای   هه:

 شيطانی را به واژه احياء بيان داشته است: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ٹ  چ 

  ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ

  ٠٠6األن اَّ: چڇڇڇڇچ ڃ چ چ چ

و بدين گونه براى هر پيامبرى  " :ترجمه
دشتتمنر از شتتيطانهاى انتتس و جتتن   

بعضر از آنها به بعضر بتراى   برگماشتيم
يكديگر  ستخنان آراستته القتا     ]فريب
خواستت   کنند و اگر پروردگار تو متر  مر

پس آنان را با آنچه بته  کردند  چنين نمر
   ".سازند واگذار دروغ مر

 اما روی هم رفتته قترآن کتريم اخبتار    
پيامبران ارتباط غيبی پروردگار با سريع و

است که وحی  را وحی ناميده است و هويدا
برفرستادگانش از آن وحی های ديگر فرق 

 داشته و به گونه خاص بوده است.
فرستتاده   وحی چگونه به پيامبران فرو

 شد:  مي
 قرآن کريم دراين مورد چنين می فرمايد:

ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ    ىئ  ىئچ 

ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  

٨٠الشاةى:  چخت     مت  ىت  حتجت
 

هيچ بشری را نرسد که ختدا   " ترجمه:
 راه وحتی يتا از   از با او سخن گويد جتز 

 فراسوی حجابی يا فرستاده ای بفرستد و
وحی نمايد، آری: به اذن او هرچه بخواهد 

 "ميداريم.

 معنی واژه وحی: 

مجمتوع   رآن کريم واژه وحی را درتق
 در "غيبتی  ستريع و  اخبتار  "به معنی

برده است که ذيت    ف به کارموارد مختل
 ميشوند: ذکر
به معنی الهام فطری به انستانهای   الف:

بتتاره  بتتا تقتتوا، چنانچتته در  متتؤمن و
( ؛ياران حضترت عيستی   حواريون)
 می فرمايد:

   ھ  ھ  ے  ے ہ  ھ  ھچ 

 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

                                                                                                                  
٠٠٠الماَُُ: 

 

ياد کن هنگامی را کته بته    و " ترجمه:
 حواريتون وحتی کتردم کته بته متتن و     
فرستاده ام ايمان آوريد گفتنتد ايمتان   

 "گواه باش که ما مسلمانيم. آورديم و
 به معنی الهام غريتزی موجتود در   ب:

 حيوانات:

ک  ک  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  چ 

1٥ النح : چگ  گ  ک  ک
 

عسل  تو به زنبور پروردگار و " ترجمه :
پتاره   وحی يعنی الهام غريزی کرد که از

نچته  آ از برخی درختان و از ای کوه ها و
چفته سازی ميكننتد خانته    داربست و

 "های برای خود درست کن.
 دست: بمعنی اشاره باچشم و ج:
ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  چ 

٠٠نریم:  چى  ائ  ائ
 

محراب برقوم خويش  پس از " ترجمه:
 و ايشان را آگاه گردانيد که روز درآمد و

 "شب به نيايش بپردازيد.
 فرشتگان:   بمعنی القائات الهی و د:

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ          گک  گ

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

٠6األنفال:  چں  ڻ
 

بته  هنگاميكته پروردگتارت    " ترجمه:
فرشتگان وحی ميكرد کته متن باشتما    
هستم پس کسانی را که ايمان آورده اند 

ظالمان  و نميكند: نيكان و بدان و عادال
يكسان نباشند، واين مجموعه رستاخيز، 

 (4)"پاداش، کيفر، بهشت و دوزخ است.
آن گتزارش   پس قرآن کتريم کته در  

 از اخبار پيشنيان و گذشتگان و مهم از
کامتل   دستتور  مردمان بعتدی بتوده و  

ميباشد، رشته محكم الهی  زندگی بشر
 همان راه پايداری است که هتدايت و  و

آن هيچ چيز ديگری  در رهنمايی را جز
نميتوان دريافت، کالمی است که هرکه 

درست بوده  آن سخن گفت راست و از
هرکه به فرموده های آن عمتل کترد    و

 پاداش می يابد.
سنجيده  چنان حكيمانه و اين دستور

 است که هتيچ نتوع گرايشتی آنترا از    
نه هم گزند  جايگاهش بيجا نتوانسته و

غشتوش  بيگانه( تتوان م  شبهات اغيار)
 سوی حكيم و ساختن آنرا دارد، زيرا از

دانای فرستاده شتده استت کته ختود     
 نگهدارنده آن است. حافظ و

 قتترآن داروی شتتفا بختتش دردهتتا و
روشتن   نتور  رفروغ هتدايت و مشعل پ

کننده تاريكی ها است که ما انسانها را 
 احتترام و  الزم است تا با کمتال ادب و 

ه تدقيق آنرا تالوت کنتيم، بلكت   تآنی و
 انديشه هتا ختود را در   ميبايد تا طاير

 آورده با تتدبر  در افق عالی آن به پرواز
رقتايق آن قلتب    حقايق و انديشه در و

 های خود را زندگی بخشيم.
 قرآن وحی الهی است: 

   د:نمی فرماي tخداوند
ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  چ 

ڀ  ٺ  ٺ     ڀپ  ڀ  ڀ

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

   ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

٠1٦النساء:  چڤ  ڤ  ڤ
 

متا برتتو وحتی     ای پيتامبر  " ترجمه:
پيتامبران   کرديم همانگونه که به نوح و

ذيتل   او وحی نموديم اينتک در  پس از
ارتباط به وحی بيان  مطالب بيشتری در

 "اوست بلند مرتبه سنجيده کار.
 حقيقت در به گونه القاء معنی و

مستتقيمآ   اکترم  قلب پيتامبر 
 بدون هيچ واسطه با حرف زدن و

 دادن پيتتامبر يتتا مخاطتتب قتترار
ه يتا بت   پشت حجاب و از اکرم

واسطه چيزی، چنانچه حق تعالی 
طريتق   را از ؛حضرت موستی 

 او داده و درخت مورد خطاب قرار
 آنرا شنيد. نيز
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آنكتته فرشتتته وحتتی از طريقتتی کتته  
منتشر  در فضا ايجاد ميكرد و tخداوند

ميساخت آنچه را از آفريدگار گرفته بود، 
آنكته کستی    به پيامبر القاء ميكرد، بدون

مشاهده کند زيرا مشاهده کردنی نبتود،  
البته در اين شكل فرشته وحی گاهی بته  

بته  ميشتد و يتا    صورت فرد انسان ظاهر
چهره اصلی خود آيات الهی را بر پيتامبر  

 ميخواند. اکرم
 الزم است بيان داريم که قرآن کريم از
جمله وحی الهی است که توسط جبرييل 

استت. و   نتازل شتده   ول اکترم تبه رس
 حساً آنرا پذيرفته است. رسول اکرم

 اوقات نزول وحی قرآن کریم:  

نتتزول قتترآن کتتريم جتتای مشخصتتی 
معين محتدود نبتوده   به وقت  نداشت و
 اوقتات و  در جاهای مختلتف و  بلكه در

خواست  حاالت گوناگونی بنا به مشيت و
نازل ميشد، گاهی چنان شده  پروردگار

 تازه در است که حضرت رسول گرامی
بسترخواب آراميده بوده که وحی الهتی  

اره پ وی نازل شده است گاهی هم در بر
شب به وحی الهی مشترف شتده    اخير
ايستاده وحی گرفتند  نماز هی دراند، گا

 حاالت ديگری. گاهی هم در و
 روز شب تاريتک و  پس وحی الهی در

گرمتتای  ستترمای ستتخت و روشتتن در
قلق  در آسودگی و آسايش و سوزان در

 ميدان جنتگ و  در بازار و اضطراب در و

 ميشد، شايد پروردگار زيبای وی پديدار
 وحتی در  است بيان دارد کته امتر  ميخو

يتد قتدرت    نه بلكه در اختيار محمد
تتابع رراده حكيمانته    آفريده گتار وی و 

 است. tاهلل
 حین نزول وحی:   در حاالت پیامبر

که به گونه های مختلف  اکرم پيامبر
به وحی الهی مشترف شتده انتد حتين     
نزول وحی حتاالت متفتاوت داشتتند،    

 ا وآوتون نت تی را چت تی کته وحت  تگاه
که به گونه های مختلتف   اکرم پيامبر

به وحی الهی مشترف شتده انتد حتين     
نزول وحی حتاالت متفتاوت داشتتند،    

آهنتگ   گاهی که وحتی را چتون نتوا و   
بتروی   )دارای طنين دوی کدوی النحتل 

جانب روح االمين به وی  از فرود ميامد و
سنگينی را  و القاء ميشد، حاالت دشوار
جبتين   رق ازمتقبل ميشدند، چنانچه ع

مبارک وی جاری ميشد که شتايد هتم   
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ ظاهرآيتتته مبارکتتته

اشاره بدان حالت داشتته   5المهللنر :  چڤ
باشد، اما زمانيكه فرشته وحی بصتورت  

کالم  ميشد و پديدار شخصی برپيامبر
ه وی القاء ميكرد، جناب رسول الهی را ب

نسبتآ احساس آرامش ميكردند،  اکرم
 ی را متقبتل ميشتدند و  به آسانی وح و

تشابه شكلی ميان القاء کننده و پذيرنده 
 را از سنگينی و فشارخاطروی ميكاست.

دهيم کته رستول    اما مهم است تذکر
درهردوحالت عالقه شديدی بته   اکرم
دقتت  با نگهداری وحی داشتت و  اخذ و
حفتظ آن   جديت کامل در اخذ و تام در

نزول  قبل از پيامبرگرامی ميكوشيد و
 پايتتان نتتزول از اثنتتای  در و وحتتی

يقتتين کامتتل  هوشتتياری، اطمينتتان و
تمام مدت  بود، بدين جهت در برخوردار

 نزول وحی همواره متوجته بتود کته او   
بتيم آن   انسان مانند همه انسانهاست و

 داشت که مبادا فرموده های الهی که بر
ستينه مبتارکش    وی وحی ميشتدند در 

 اينكه وحتی  جايگزين نشود، لذا قبل از
اتمام برسد آيات مبارکه نتازل شتده را   

 به زبان جاری ميكرد تا ختوب در  مكرر
به امانت کامتل   حافظه جايگزين شود، و

 آنرا بته امتت برستاند، کته آفريتدگار     
وی آسان ساخت  را بر مهربانش هم کار

 وی فترود آورد و  قرآن را به تدريج بر و
حفتظ آيتات    به هرنوع نگهتداری و  نيز

وعده سپرد چنانچته  قرآن به پيامبرش 
 قرآن کريم می فرمايد:

ی  جئ  حئ     ی ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی چ 

ىب  يب    جت    مب  يئ  جب  حب  خب  ىئمئ  

 ٠٥ – ٠1ال(يانة:  چحت

عجلته بترای    زبانت را بخاطر " ترجمه:
قرآن( حرکت مده، چرا که  )خواندن آن

خوانتتدن آن برعهتتده  جمتتع کتتردن و
 ماست، پتس هرگتاه آنترا خوانتديم از    

 اندن آن پيروی کن، ستپس بيتان و  خو
 برعهده ماست. توضيح آن نيز

 همچنان اهلل تعالی ميفرمايد: و
پ  پ  پ    ٻٻ  ٻ  ٻٱ چ 

ٺ  ٺ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ

 ٠٠١طه:  چٿ

پتتس بلنتتد مرتبتته استتت  " ترجمههه:
 فرمتتتانروای برحتتتق و tونتتتدخدا

آنكته وحتی    در)خواندن( قرآن پيش از
 بگتو  مكتن و پايان يابد شتتاب   آن برتو

 فزای.ادانشم بي پروردگارا! بر
يل امين نا گفته نبايد گذاشت که جبري

 منبع وحی ذات يكتتا و  ه را ازتهم آنچ
با امانتت داری کامتل    بی مانند ميگرفت

ميرستاند و هتم    رمتول اکت تبه رست 
آنچه به وی اعطا شده بود  رسول اکرم

کاستی به همان  بدون هيچ نوع زيادت و
 به امت خود می رسانيد.حروف و کلمات 

 منابع:  مؤاخذ و
 تفسيرنمونه جلددهم/ ابراهيم -1
 جلد دوازدهم –تفسيرنمونه  -9
 تفسيرنمونه جلد يازدهم -3
 جلدنوزدهم   –تفسيرنمونه  -4
 

همتته حتتاالت بتترآن   غيتتره در
 و فتتترود ميآمتتتد حضتتترت
 با شتوق فتروان و   پيامبرگرامی

شديد بدان گوش فرا متی  تمنای 
گاهی هم برای مدت  داده است، و
هتيچ وحتی بتروی     قطع ميشد و

جنتاب رستول    نازل نمی شتد و 
 اضطراب ختاطر  با اندوه و اکرم
متدتی   می کشيد تا بعد از انتظار
 ميشتد و  باره نزول وحی آغاز دو

باره برسيمای  شوق دو شادمانی و
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 نحمُُ ة نِلی علی ة:اله الاریم !
 انا ب ُ:

از زمانيكه بشر به زندگانی اجتماعی  
آن متفتاوت  که ديدگاها نستبت بته   

 گفتگتو  )روبرو شد، اين دو کلمهاست 
نتتدگی و روش انستتان و جتتدل( بتتا ز

. تا بترای انستان آن   همگام بوده است
معنی و مفهومی را مجستم کنتد کته    

، ابتراز  فكار او در عرصه بيتان بيانگر ا
 نظر در ميدان های نبرد باشد.  

خداوند متعال در شتريعت ختويش   
ر تشريعات کامل و روشنی را که در بت 

يرنده ای زوايای گوناگون اعتقتادی،  گ
در ابعتاد   ، اصتالحی عبادی، اخالقتی 

. بترای  اجتماعی بشتر استت   فردی و
هدايت انستان بته عنتوان خليفته و     

فرستتاده   جانشين خود در زمين فرو
ب عاقل . و انسان به عنوان مخاطاست

التزام  ، مؤظف بهو مختار اين آموزه ها
 ای نهمستمر به اين فرامين است؛ به گو

کتته منحصتتر در لحظتتات محتتدود و  
شتتخص و يتتا در مستتاجد و معابتتد  م

، بلكه در همته موقعيتت هتای    نباشد
زندگی از برکت های اين التزام مداوم 

از تعتتاليم  یبهرمنتتد شتتوند. بخشتت 
معطوف بته تتامين    ‡ارزشمند انبيا

 وننوعی ارتباط انسان با محيط پيرامت 
و شيوه تعامل بتا هتم نوعتان     خويش
از  گفتگواين ميان مفهوم  . که دراست

بترای تفكتر شتخص     ايجاد زمينته ای 
ن و آرام بوجتود  مستقل فضای مطمتي 

آورد. که از هر گونه تاثير پتذيری کته   
ان را دچتار آشتفتگی   ذهن و فكر انس

را از کرانته   . و نيز اوری باشداع ،سازد
ها شخصيت او مطرح باشتد  های که تن
، دور سازد؛ طوری نباشد که نه ديگران

د کته  يه ديگران باشتنها انعكاس از سا
از ديگتران   نه مالک اراده خود باشد و

ين دليل حتق فكتر کتردن    نباشد. به ا
، چون بته ايتن امتر کته     نداشته باشد

ديگران به جای او بی انديشند يتا از او  
کته  ه کتاری انجتام بدهتد    بخواهند ک

شتترايط . ستتپس عتتادت کتترده استتت
ف دو طتر را بترای هتر   گفتگتو طبيعی 

انستان  عنی که هرآماده سازد  به اين م
تمتام  بته  گتو  نسبت بته موضتوع گفت  

داشتته   يات و لتوازم آن شتناخت  جزئ
در نهايت انستان بايتد ان روش    ،باشد

 اهميت و برجسته گی ويتژه ای برختوردار  
نی مناسب آدر منطق قر گفتگوروش است. 

ترين راه کار برای ارتقتا ی ستطح تفتاهم    
بل صتاحبان انديشته هتای متفتاوت     متقا

، است؛ امری کته فقتدان و يتا نقصتان آن    
زمينه ستاز بتروز خشتونت هتا و منشتآ      

در  کشمكش های پتر دامنته و ختون بتار    
. دنيا معاصر ميباشتد  تاريخ بشريت و حتی

نتتوين از ايتتن مفهتتوم و دانتتش ختتوانش 
راهبردی در بستر آموزه های دين اسالم ، 

، ه به وجوه اشتراک با اديتان ستماوی  با نگا
ميتواند زمينه ساز تقليل مرارت های بشر 
رنجور و تحقق همزيستی مستالمت آميتز   

 ، به عنوان يكتی از اهتداف  نای بشربين اب
 .  ليم الهی ميباشدبلند تعا
باشد که بتواند بته   یبايد در فضاي گفتگو
ی مفيد و نتيجه بخشتی تبتديل   روش عمل

فهوم عملی بجای اينكه در شكل و م ،شود
در  أ. خداونتد محدود و بی محتوا باشتد 

 ميخواهد که بترای  قران کريم از پيغمبر
، بتا  اين جايگاه روش اساسی ايجتاد کنتد  

و ويژه گی های ضروری  برنامه ريزی عملی
شرايط را فراهم سازد. و مقدم بر همته،   آن

را  دارد. که گفتگو بحث کننده قرار شخصيت
شخصتيت طترف    طرح و رهبری ميكنتد. و 

 القی که دراخ و آن حالت روحی گفتگوديگر 
همراه است نته   گفتگوراه شناخت و ايمان با
  محتوا. در قالب جدلی و بی

استت تتا در   آن گاه تالشی ستخت الزم  

را بكار گيرد که بتوانتد   گفتگو
ا بته موضتوع بحتث    ديگران ر

 هدايت کننده باشد.
 گفتگتتوو بحتتث  فراينتتد در

پنج گانه زيتر ضتروری   شرايط 
 ميباشد.

 را گفتگهو شخصیت کسی که بحث  -1

 اداره میکند.

گو گفت بحث و هرشرط اساسی 
بين طرفين اينست، که هتر دو  
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، دارای آزادی انديشته ای  طرف بحث
نفتس  ه باشند که به انسان اعتمتاد بت  

بدهد و نبايتد دستت ختوش تهديتد     
ديگران واقع شود. و در برابر کسانيكه 

شتمارند احستاس    خود را بزرگ متی 
 حقارت کند. و در نتيجته اعتمتاد بته   

انديشه خودرا از دست بدهتد،   نفس و
تعتاليم  ضتمن تعلتيم    رسول اکترم 

، همٌ ختود  معارف  الهی در قرآن کريم
را بر ايتن داشتته استت کته شترط      
استقالل فكری را برای کسانی محفوظ 
نگه دارد کته ميتز گترد هتای بحتث       

را در اختيتتار ختتود دارنتتد؛   گفتگتتو
روی بعد بشری خود تآکيتد   پيغمبر

استتت ماننتتد ميكنتتد کتته او بشتتری 
ديگران کته در ستاختار شخصتيتش    
دارای هيج گونه نيتروی غيتر عتادی    
نيست. او از عهده انجام معجزاتی کته  

از وی درخواست ميكنند بر نمی مردم 
، بلكته بتدين   آيد. علم به غيب ندارد
، انب خداستاعتبار که او رسولی از ج

همه مطالب از سوی باری تعالی بته او  
درايتن   حی ميشتود. ولتی نقتش او   و

. که ميخواهد وحی، نقش انسانی است
با تمام وسايل ممكن اين رسالت را به 

د، بدون اينكه وجتود  مردم ابالغ نماي
را تحميل کترده   ، اوخصوصيتی در او

؛ باشد که تحت هدايت او قرار گيرنتد 
چرا که او دارای نيروی سحر و جتادو  
گری نيست که مردم را به سوی ايمان 

و ادای وظيفه کرده است. خطاب پروردگتار  
يئ   جب      حب  خب      چ  به پيامبر است کته فرمتود:  

ىث   يث     يت  جث  مث   ىتمب  ىب  يب  جت  حت    خت      مت

 ٠٠١الك ف: چجسحج    مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ 

ای پيغمبر! بگو: من فقد انستانی همچتو   
) و امتياز من اينست کته متن   شما هستم

: بگو؛ ميگويم( خدايم و آنچه گفت رپيغمب
ميشود که معبود شما يكتی  من وحی ه و ب

، پس هتر کتس کته خواهتان     است و بس
خدای خويش است، بايد که کتاری   ديدار

ارش ستش پروردگت ، و در پرشايسته کند
 .کسی را شريک نسازد

ڀ    ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ 

ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ٠٥٥األعراف:  چڤ  ڦڤ    ڤ   ڤ       ٹ      ٹ  ٹٹ

الک سودی و زيانی برای خود بگو: من م
اگتر   نيستم، مگر آنچه که ختدا بخواهتد  

، قطعتاً منتافع فراوانتی    يدانستتم غيب م
ميكردم) چراکه با استباب آن   نصيب خود
شتری و بتال بته متن      و اصتالً  (آشنا بودم
) چراکتته از موجبتتات آن آگتتاه نميرستتيد
و ال که از اسباب خيرات و برکات بودم، ح

نه ، چگواز موجبات آفات و مضرات بيخبرم
( متن  از وقوع قيامت آگتاه ختواهم بتودا   

آگاهی دهنتده و متژده دهنتده      کسی جز
   ( نميباشم.مومنان) به عذاب و ثواب

 شخصیت طرف مقابل بحث   -1

بايتد   گفتگتو دست اندر کتاران بحتث    
محيط جلسته را بترای پتذيرفتن نتتايج     

آماده ستازند، در غيتر اينصتورت     گوگفت
وضع به جدل بی حاصل تبديل خواهد شد 
که جتز بتر افتزودن مشتكالت و پيشتی      
گرفتن در مجادله از هتم ديگتر کتاری از    
پيش نخواهد برد، چراکه گاهی ميبينيم از 
يک عقيده قديمی حاکم بر جامعه باوجود 
داليل خالف آن عدول نميكنند تنهتا بته   

يتتزه هتتای فتتردی و دليتتل پيتتروی از انگ
اور و اجتماعی که آن هيچ ارتبتاطی بتا بت   

 . اعتقاد متكی بر دليل ندارد
قرآن از اين جهت تاکيد دارد و از آنانی 
سخن ميگويد که نميخواهند ايمان آورنتد  

و تسليم شوند کته خداونتد    يا راضی
 :متعال فرموده است

ى  ى   ائ    ېۉ  ې  ې  ېچ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

ىئ  ىئ  ی  ی  ی    ىئېئ    ېئ  ېئ    ۈئ

ی  جئ         حئ    مئ   ىئ     يئ  جب  خب  

خت   مت  ىت  يت    حتمب  ىب  يب  جت

61 - 6٨األن اَّ:  چجث  مث
 

الوت برخی از آنتان) بته هنگتام تت    
نته   ( به تو گوش ميدهنتد ولتی)  قران

 ، بلكهبرای فهميدن آن و هدايت بدان
، برای طعنه زدن و ريشخند کردن آن

ن را از فايده عقتل و  بدين سبب ايشا
ما بر  مثليكهگوش محروم کرده ايم( و 

دلهای شان پرده ها افگنده ايم تا آنرا 
ر گوش های شان کری قرار نفهمند و د
) تا نتدای آستمانی قترآن را    داده ايم

نشنوند( اگر آنتان همته ای داليتل و    
نشانه های حق را هم بيبيننتد بتدان   
ا باور نميدارند و ايمان نمی آورنتد، تت  
اينجاکه وقتی برای مجادله به پيش تو 

يند: اينها) که تو بر متا  می آيند ميگو
انه هتای پيشتنيان   ( جز افسميخوانی

) ديگتران  چيزی ديگری نيست. آنان
د و ختود نيتز از   ( از قرآن باز ميدارنرا

لتذا نته ختود     ) وآن دوری ميگزينند
شتتان از قتترآن ستتود ميبرنتتد و نتته  

رند .! بته  ن سود ببميگذارند مردم از آ
) آنان جز خويشتن سبب چنين کاری
ند) و تنها خود شان را هالک نمی نماي

( ولتی زيشتتی عمتل    بينند زيان می
 خود و فرجام بدی آنرا درک نميكنند.

 :ميفرمايد أهمچنان خداوند
اينها نمونته هتای زنتده از کستانی     
است که دعوت حق را ميشنوند ولتی  
قلب های شان از پذيرفتن آن شنيده 

و گتوش هتای شتان از    ا بسته است ه
. هر گاه آيات خدا شنيدن آن مسدود

ه روشنی و وضوح به آنان عرضه با هم
، نه به اين دليل شود، ايمان نمی آورند
بله با اين آيات که آنان چيزی برای مقا

زد، بتدون  به دعوت او برانگيت 
د در برابر اين نيرو اينكه بتوانن

دعوت را . يا اين مقاومت کنند
، بلكته  نفياً و ايجابتاً رد کننتد  

 ،مردم در همه موارد آزاد انتد 
را  چنانچه دعتوت پيغمبتر  

، متتراد از ادای اجابتت کردنتد  
رسالتش حاصل شده استت و  
در صورت عدم قبول دعتوت  

، حضرتش را همتين  پيغمبر
الغ نموده ی را اببس که امر اله



 

    

 

 

   

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برآمده اند. رسالت و رسول اکرم
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ 

ھ    ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 11آل عمرا :  چھ  ھ    ے  ے

ای يهوديتتتان و  )هتتتان! شتتتما) 
مسيحيان(، ای گروهتی کته در بتاره    

( نسبت بدان گمان خوده چيزی که) ب
لتته و آگتتاهی و اطالعتتی داريتتد مجاد

 مناظره کرديد ولی چرا در باره چيزی
که آگاهی و اطالعی ازآن نداريد مجادله 
و مناظره مينماييدا و خداوند چگونگی 
 دين ابراهيم را ميداند و شما نميدانيد.

از اين آيه استنباط ميكنيم برداشت 
قرآن کريم را از کسانی که با پيامبران 
به ستيز بر ميخيزنتد و بتدون ستالح    

؛ ميشوند گفتگويدان محاوره و م وارد
چرا که آنان فاقد علم و برهتان انتد و   
موضتتوعی را رد ميكننتتد کتته بتتر آن 

ند که ايتن مجادلته و رد و   احاطه ندار
، معلول طبيعت و عقتده هتای   انكارها

گذاشتته و  در آنان تتاثير   ،روانی است
راهی و تكذيب  سر انجام آنان را در دو

ه از بدون توجه کشانده است، چيزی کت 
نظر شناخت و مصلحت حتق بته هتيچ    

 نتيجه ای نخواهند رسيد.
   گفتگوروش های بحث و  -5

آن طوريكه از قرآن کريم بر می آيد 
در زمينه های فكری و يتا هتر گونته    

 :ب عقيدتی دو روش وجود داردتضار
روش خشونت که در مقابله با  -الف

، تا به آن وسيله افكار در اختيار دارند
شان را توجيه کنند بلكه به اين علت 

يات ی عناد و کفر آکه ميخواهند از رو
 ی، ستخن خدا را انكار کنند از ايتن رو 
بكتار   که در برابر اين دعوت پيغمبر
ت فكتری  ميبرند بيان گر هيچ مسولي

 :نيست و اين است سخن ايشان
٥٦الممننا : چےھ  ھ      ھ ےچ 

 

اما اين چيزی جز دروغ های پيشينان 
نيست که آنرا دهان بته دهتان بترای    

مان بترای  به ز يكديگر روايت و زمان
 هم ديگر کتابت کرده اند.

 ایجاد فضای آرام برای تفکر آزاد -3

نتيجته   گفتگتو  برای اينكه از بحث 
ی ، شتايد ضترور  مطلوب حاصل شود

ترين مسئله برای فكر کردن شتخص  
، وجود محيط آرام و دور بتودن  انسان

از جو خشونت است کته انستان را از   
يشتن و انديشه و تفكر بازگشت به خو

انستان در حالتت   که  ، چراميدارد باز
، گتاهی تتابع   رضا و خوشنودی ختود 

محيط اجتماعی ميشتود کته جامعته    
تحت تاثير جو خشونت شتور انگيتز   

، كر مشخصی را تاييد و يا رد ميكندف
ود آگاه انسان تستليم آن  که بطور ناخ
، گويتا انستان در آن جتو    جو ميشود

ميشتتود.  عمتتومی گداختتته و ذوب 
، آزاد انديشته و  نمسئله ای که انستا 

شخصتتيت اصتتيل ختتود را از دستتت 
را  ميدهد. قرآن کريم روش پيغمبتر 

با ستيزه گران عقيده نقتل   گفتگودر 
ميكند، زمانيكه او را متهم به جنتون  
ميكنند و مارا فرا ميخواند که از ايتن  

و عصتتبانيت و خشتتونت فاصتتله  جتت
کته ميختواهيم    ی، در مواردبيگيريم

نيم يا اينكه با فكری را تاييد و يا رد ک
ديدگاهی هماهنتگ نمتوده يتا از آن    

 :اند خدای متعال فرمودهم اجتناب کني

ې   ى  ى  ائ    ېۉ  ۉ  ې  ېچ 

 ۆئۆئوئۇئ ۇئوئەئائەئ

 ١1 :بأ:چىئیۈئ  ۈئېئېئېئ ىئىئ

) بگو من شمارا تنها يک نصيحت ميكنم 
و آن اينست که: خالصانه برای خدا، دو نفر 
) و دو نفر، و يا يک نفر يک نفتر، برخيزيتد  

زنده کنيد( سپس) در  نديشه های خفته راا
باره محمد که سال ها با او بسر بترده ايتد   

پاکی  بينديشيدتا و فكر خود را بكارگيريد(
سالمت جسمانی و روحانی  امانت داری و و

او، در خاطره ها مجسم شود. .. اين همدم و 
هم نشين ديرينه ای شما جن زده و ديوانه 

عذاب ستختی  نيست بلكه او بيم دهنده از
 است که در پيش است.

قرآن مسئله مجنون خواندن پيغمبر را 
پيروی از جو خشونت خوانده است که بر 
جامعه ای کينه توز آن زمان حاکم بتوده  
است آنان چنان تحت تاثير جو خشتونت  
و خصومت قرار گرفته اند که افكار شتان  
بيرون از اراده و اختيار شان بلكه منعكس 

گران بوده است. لذا قترآن  فكار ديکننده ا
به دور شدن از آن فضای متشنج فرا آنان را

ميخواند به اين که دوتا دوتا و يكی يكی به 
حالت فكر و انديشه پراگنده شوند تا افكار 
و شخصيت شان به خود شان باز گردد و در 

 عرصه وقت به نتيجه قاطع دست يابند.
بهرای دو   گفتگهو مشخص بودن موضوع  -0

 طرف بحث  

يكی از دو طرف بحث ناگتذير بايتد    هر
که در صدد اثبات يا نسبت به آن تفكری 

، نفی آن هستند، شناخت داشته باشتند 
چرا که نا آگاهی از آن فكتر و جزئيتاتش   

را به روش هتای دشتنام و ناستزا     گفتگو
گويی های بی جهت تبديل ميكند که آن 

ت برای جبران ضعف وسيله و پوششی اس
حاليكه اگتر آنتان    . دردفاع طرفين بحث

نسبت به موضوع بحث شناخت و آگتاهی  
داشته باشند به خوبی ميداننتد چگونته   
بحث را آغاز و در آن وارد شوند و چگونه 
با روشن بينی آرامش فكری و استتدالل  

 تانت کالم آنرا به پايان برسانند.قوی و م
قرآن کريم به نمونه ای بشتری اشتاره   
و  ميكند که افراد بتدون هتيچ شتناخت   

احاطه ای به موضوعی در صدد ضديت بتا  

رقيب از شديد ترين وتند ترين 
کلمتتات و روش هتتا استتتفاده  

خصم متورد  طوريكه ه ، بشودمي
هر گونه سرزنش، توهين و هتک 
حرمت قرار ميگيترد. ايتن روش   
جز تشديد بغک، کينه، عداوت و 
دور شدن از فضای که افكتار را  
به هم نزديک کند و يا بحث را به 
 نتيجه مطلوب برستاند، نتيجته  

 ديگری نخواهد داشت.
که  یروشسالمت باروش م -ب
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ستتتی و گتتو را بردواستتاس بحتتث  گفت
عطوفت پايه گذاری ميكند، بدين معنی 
کتته از روش بهتتره بتترده ميشتتود کتته 
موضوع مورد منازعه وسيله ای جهتت  
رسيدن به هدف که همان) ايمان به حق 
است( باشد و تاجاييكه امكان دارد فرد 

هماهنتگ   را به آن هدف نزديک کند و
سازد و در اين راستا از کلمتات نترم و   

اده نمايتد. در  روش های دلنشين استف
قرآن بيشتر بتر روش دوم کته همتان    

است تاکيد  چک    گ  گچ  روش برتر
 شده و از آن استفاده شده است.

 خداوند متعال ميفرمايد:

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ 

ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ    ژ  ژ  

   ک  ک    گ  گ  گ   کڑ   ڑ   ک

ڱ  ڱ  ڱ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ہ  ۀ   ڻ      ۀ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ

٦٨ - ٦٦فِلت:  چہ
 

) گفتار چی کستی بهتتر از گفتتار    
کسی است که مردمان را بسوی ختدا  
ميخواند و کارهای شايسته ميكنتد و  

 م ميداردکه من از زمره مسلماناناعال
) و منقتتادان اوامتتر يتتزدان( هستتتما 
نيكی و بدی يكستان نيستت) هرگتز    
بدی را با بدی، و زشتی را بتا زشتتی   

مگو، بلكه بدی و زشتی ديگران  پاسخ
رين شتيوه  ( بازيباترين طريقه و بهترا

پاسخ بده نتيجه اين کار، آن خواهتد  
ميتان او  کستی کته ميتان تتو و      شد

، اعم از افتراد، جماعتت هتا، گتروه هتا     
حكومت ها بايد تعصب را کنار گذاشته و 

حق آمتادگی  راه برای بحث و جستجوی 
، آنرا گاه حق را يافتندشته باشند و هر دا

، بپذيرند و در مقتابلش تستليم باشتند   
خواه ايتن حتق همتان ديتدگاه و نظتر      
خودشان باشد يا ديدگاه طرف مقابل و يا 
نظر و ديدگاه طترف ستوم کته غيتر از     

و تحقيتق دو   گفتگوطرفين که در نتيجه 
 جانبه بدان رسيده اند.

 اصل دوم: رعایت احترام متقابل  

مقيدبته   گفتگتو  هر يتک از دو طترف  
استتتفاده از جمتتالت و کلمتتات متتتين و 

زدن، تجتريح  شايسته باشند و از طعنته  
، و تحقيتر طترف مقابتل    مسخره کتردن 

ها و نظتراتش جتداً   بخاطر طرح ديدگاه 
 خود داری نمايند.

 اصل سوم: پای بندی به مبانی استدالل

پابند بودن به راه های منطقی و درستت  
يژه اصحاب فن که در بين مردم به و گفتگو

 پذيرفته شده است، عبارت است از:
، شاهد و دليل محكتم و  ارائه استدالل

قاطع بر درستی ادعايش که بتوانتد بته   
را  وسيله آن درستی گفتته و رای ختود  

ش را بتر  ثابت نموده ويا برتری رای خوي
 .ساير آرا به اثبات رساند

 گو  : داشتن صدق در گفتاصل چهارم

کننتده   گفتگتو رد بايد عقيده و باور ف
، يعنتی چيتزی را   مطابق ادعايش باشتد 

ادعا نكند که خالف باور هايش باشد کته  
بطتالن   ،در اين صورت بتاور و ادعتايش  
 .مدعايش را به ثبوت ميرساند

 استداللاصل پنجم: اجتنناب ازتعارض وتضاد در

مطرح شده و ادله و براهنتی  دعای در ا
ادی و تض تناقک ،ه ميشود تعارضکه اراي

 .جود نداشته باشدو
 اصل ششم : اصالت دلیل

که عرضه ميشود نبايتد تكترار    یدليل
ارت ديگر باشتد،  اصل مدعا به زبان و عب

ان دليتل و  ، بته عنتو  اگر اين گونه باشد
؛ بلكته طترح   برهان به شمار نمتی آيتد  

دعوی به شيوه ديگتری استت و ايتن    
ه طالبان حتق  است ک یحيله و نيرنگ

 .بدان متوصل نمی شوند
 بندی به مسلمات مورد توافقل هفتم : پااص

اعتراف و تسليم در مقابل قضيه هتا  
 و مسايل بدهی که جز مسلمات اوليته 

، که يا امور مورد توافق طرفين باشد و
رفتن امتور  انكار مسلمات و نيز نه پذي

، تكبتر و  مورد اتفتاق قبلتی طترفين   
غروری زشتی است که خردمندان آنرا 

 .ی ميجويندنمی پسندند و از آن دور
اصل هشتم : شهجاعت در پهذیرش نظهر    

 مخالف و احترام به رای عقال

ه از متتدپتتذيرفتن نتيجتته هتتای برآ
داليل قطعی و يا داليل مترجح) اگتر   

دليل مرجح قابل  ،برای اثبات موضوع
قبول باشد( در غير اين صورت مناظره 

، بيهودگی و فعل عبثی استت  گفتگويا 
 .که عاقالن بدان دست نمی يازند

رای شخص عاقل هر چند مخالف رای 
 مختار مان باشد بايد بدان احترام نمود.

در بحهث و  اصل نهم: تعیین موضوع مهورد 

 نمودن گفتگوچوب موضوع مشخص چهار

در فرجام کالم ملت مستلمان و بته   
خون خفته افغانستان از هردو جانتب  
گفتگو يعنی دولت و طالبان و شخصی 

ه ميكند ثالث که بحث و گفتگو را ادار
نماينتتده امريكتتا  آقتتای خليتتل زاد  

ڀ  ڀ   چ  حكم قرآن آرزومند اند که

ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ

را معيتار قترار    ٠األنفال:  چٿ  ٿ  ٿ
زيتتن بيشتتتر داده صتتلح را قبتتول و ا

، کشتتار  موجب نفتاق، شتقاق  قتتل   
و دربتدری   مهاجرت، مسافرت، خرابی

ملت مسلمان افغانستان حتی تجزيته  
گرديتتده مفاهمتته و ايتتن متترز بتتوم ن
بوده به جتان و دل   أمصالحه امر اهلل

 ة نن اهلل التافي  بپذيرند.
 با مخالف از منظر قرآن . گفتگو مؤخذ:

 ميان .امولود بحر :مؤلف

 نا علينا اَل البَّن المبين ة

دشمنی بوده است، به نتا آگتاه   
همچون دوست صميمی گردد. 

 خوی) و خلق عظيم( نمیبه اين 
رسند مگر کسانيكه دارای صبر 
 و استتتقامت باشتتند، و بتتدان  

مگر کسانی که بهره ای رسندينم
بزرگی) از ايمان وتقوا و اختالق  

 ستوده داشته باشند(.
 :گفتگواصول 

 حق جوی و دوری از تعصب   -اول

گتو  از دو طترف گفت  هر يک
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شهرت، ثروت و جایگهاه معیهار برتهری    

 نیست:

معيتتار کرامتتت و برتتتری در نتتزد  
و عمتل   خداوند سبحان، همانا ايمتان 

انسانی در نزد مردم  صالح است، احياناً
دارای عزت و منزلت است، و ديگتری  
نزد آنها بی ارزش استت، اماتا در نتزد    

( به اعتبار ايمان و تقواخداوند متعال) 
 هر دو، دارای ارزش و کرامت اند.

روايت  ساعدیبوالعباس سهل أ از
 ة ر  علرل ة:رال اهلل نرر  »  است که گفتت: 

نرررا ت(الرررا  فرررر  رررَّا .  ف(رررال: )  يررره ة:رررلم ررلل اهلل عل)
اررالاا: حررري    خمرر  أ  یررنكحل ة   شررفع أ  

 : )  ررررلل اهلل عليرررره ة:ررررلم) ف(ررررال ة:ررررال اهلل یشررررفعل ة
 «٥» : .نث   َّا ل َّا خير نن ن ء األةض

عبتور   رسول اکترم  از کنارمردی 
نزد به اشخاصی که  کرد. پيامبر اکرم

ين در مورد ا» ند، فرمود: نشسته بود او
« مرد چه می گوئيد) چه نظر داريتد(ا 

گفتند: مردی سزاوار اينست کته اگتر   
ی را خواستگاری کند؛ به نكاهش دختر
يد، و اگر شفاعت کنتد؛ شتفاعتش   درآ

پذيرفته شود،  و اگتر ستخنی گويتد؛    
شنيده می شتود. ) راوی( متی گويتد:    
آنگاه پيامبر سكوت کرد. درين هنگام 

نجتتا( آ متتردی از فقتترای مستتلمين، ) از 
در مورد » گذشت؛ پيامبر برای آنها گفت: 

سزاوار اينستت  « اين مرد چه می گوئيدا
که اگر خواستگار زنی شود؛ برايش نكتاح  
نشود، و اگتر شتفاعت کنتد؛ شتفاعتش     
پذيرفته نه شتود، و اگتر چيتزی گويتد؛     

فرمودنتد:   شنيده نشود. و پيتامبراکرم 
 از همه داشته ها أرد در نزد اهللتن متاي
يت های( زمين، بته مثتل آن مترد،    ظرف) 

 بهتر است.
قابل ياد آوريست که احياناً شخصی در 
نزد مردم از شرف، شهرت و مرتبه عتالی  

جزئتی   أبرخوردار باشد؛ اماا در نتزد اهلل 
ترين ارزشی ندارد، اماا  شخص ديگری که 
در نزد مردم هيچ جايگاه و ارزشی ندارد؛ 

ه از حيثيتت و جايگتا   أليكن در نتزد اهلل 
عالی برخوردار می باشد؛ زيرا معيار کرامت 
و برتری در نزد خداوند منان، ايمان و تقتوا  

 .است، نه ثروت، شهرت و جايگاه

 )ص حاةِثََة ْبِن َةْ َ  اْلُخهلَلاِعر  اَراَل: َ:رِمْ ُت النَّبِررَّ 
رررررر ل َضررررررِ يَف ) یَرُ(رررررراُل:  ْم بَِأْ ررررررِ  اْلَجنَّررررررِة ُْ َأَلَ ُأْخبِررررررُرُْ

ْم بَِأْ ررِ  َنَتَضرر  َفل لَرر ُُ َأَلَ ُأْخبِررُرُْ ْا َأْاَسررَم َعلَررل اهلِل ألَبَررررَّ
 «٠١» .. :النَّاِة ُْ ل ُعُت ٍّ َ اَّاَظ ُنْسَتْكِبرَ 

گويد: شتنيدم   یحارث بن وهب خزاع
چه  !: آيا به شما نگويمفرمود مر مبراپي

به اندازه يی حقيتر و بتی ارزش   
است که حتّی دعتايش را، نمتی   

 پذيرد.
اَراَل : اَالَ  ) ةضر اللَّه عْنُه َعْن أبر ُ ریْرَرََ 

) أیرلَ رررررا  :ِه ةَ:ررررلَّم ) َ ررررل ل اهللُ َعَلْيرررررةُ:رررراُل اللَّررررره
َُ   َّ اللَّرره طي ررٌ  َل یْ(بررُ   َلَّ طي برراَل  النَّررا
َة  َّ اللَّررررررررره أَنرالُمرررررررررمِنِنيَن ِبَمرررررررررا أَنربِرررررررررِه 

یَرررررا َأیرلَ رررررا  : }الُمْر:رررررِليَن  فَرَ(رررررال تَرَ رررررالل
لُرررررراا ِنررررررَن المَّي بَرررررراِت َةاْعَملُرررررراا  الرلُ:ررررررُ  ُْ

َِّیَن :}یَرررا َأیرلَ رررا الَّرررَةاَرررال َت اَللَ ررراِلَحا  
ُْْم   لُراْا ِنرن طَي بَرراِت َنرا َةزَاْرنَرا ثُررمَّ آَننُراْا ُْ

کسانر اهتل بهشتت هستتندا اهتل     
بهشت هر انستان فقيتر و متواضتعر    

را قسم دهد، خداوند است که اگر خدا 
ء و آورد و دعتا  قسمش را به جاى متر 

. فرمتود: آيتا   پتذيرد  مررا ته اش سخوا
اهل دوزخ را هم به شما معرفر نكتنما  
اهل دوزخ هر انسان لجوج و سرستخت  

خواه  دهن و بخيل و خود در عداوت و بد
 «.باشد و مغرور مر

بگونه مثال: شخص ثروتمنتدی کته   
و  پوشتتاک و مستتكن ختتود ختتوراک و

خانواده اش را، از راه حرام  به دست می 
رچه در نزد متردم مشتهور، بتا    آورد، گ
 أو محترم باشد، اماا در نتزد اهلل ارزش 
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ارشاد و به اين  رسول اکرم
، برتمام امتيازات تنبيه حكيمانه
خط قلم سرخ با  ،ظاهری و مادی

بطالن کشتيده، حتق اصتالت و    
 تقواشخص مؤمن با  امتياز را به 

برای و تأکيد می کند که ، دهدمی 
)  ريم مقتدس اهلل تحت تقرب بته  

وسيله ای جز چ هي جلّت عظمته(
 تقوا مؤثر نيست.ايمان، اطاعت و 

 نسب و رنگ باعث امتیاز نیست:

حتالل و   »دکتور قرضاوی در

یْرِه  لَرل  َُ ُل ی َرالرَُّ َ  یُِميرُ  السََّفرأْشرَ َ  أْغبرر یُمر َْ  َ
ررَماءِ  ! ة َنْمَ ُمررُه َحررراٌَّل ةَنْشررَربُه : السَّ  ُ ! یَرراَة  ُ یَرراة

حررررَراٌَّل ةَنْلبُسرررررُه حرررررراٌَّل ةغُرررررَِّیی بِررررراْلَحراَّ  فَرررررأَنَّل 
ُُ ِلََِّلَ  ُیْستَ   «٠٠»«جا

روايت شده است کته   از ابوهريره
! ای متردم  : »فرمودند خدا گفت: پيامبر
پاک و منزه از همه عيتوب   أهمانا اهلل

است و جز پاک را قبول ندارد و خداوند 
ستتبحان بتته آنچتته پيتتامبران را امتتر  
فرموده، مؤمنان را) نيز( امرکرده است، 

 :چنانچه خداوند متعال می فرمايد

ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ   چ

 ٨٠الممننا :  چہہ

ازروزی های پتاکيزه) و  ! ای پيامبران
حالل( بخوريد و رفتار شايستته انجتام   

 خداوند متعال می فرمايد:« .دهيد

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 

ای کستتانی کتته ايمتتان  ٢٧١البقرةة   چڌ
از پاکيزه ها، آنچه کته شتما   ! آورده ايد

پس ستت «را، روزی داده ايتتم، بخوريتتد 
ژوليتده و  از مردی نام برد کته   پيامبر

 سفر حتج يتا   )خاک آلود، به سفرطوالنی
و دستهايش را مرتباً  ميرود (ساير سفرها

بلند کرده، تضرع کنتان   به سوی آسمان
پروردگارا، در ! ای پروردگار: دعا می کند
نی آشتاميد خوراکش حترام، و   حالی که

و بتا  اش حرام، وپوشاکش حترام استت،   
يه شتده استت، پتس چگونته     حرام تغذ

 !«.دعايش قبول خواهد شدا

در اين مورد، داستتانی  « اسالم حرام در
از طعنه زدن ابوذر غفاری به بالل حبشی 

 را نقل نموده است:
روايت کرده است کته   :امام بخاری

 کته هتردو از   بابوذر و بالل حبشتی 
عصبانی  همديگربر ،ولين بودندسابقين ا

نجا که ابوذر به آشدند و نا سزا گفتند، تا 
بالل گفت: ای پستر زن ستياه پوستت!     

آورد،  و  بالل شكايت آنرا نزد پيتامبر 
یَا َأبَرا َ ةٍّ َأَعيرَّْرتَرُه بِأُن رِه  ) پيامبر به ابوذر فرمود:
آيتتا عيتتب   «٠6» ِ نَّررَ  اْنررُرٌِ ِفيررَ  َ اِ ِليَّررٌة. :

خ او می کشیا! به راستی درش را بر رُما
ا متتردى هستتتيد کتته هنتتوز در  تشمتت

 اخالق( جاهليت باقی است. وجودت)

 خود روايت نموده استت کته   ابوذر
أنظرر فان رل لسرت  ) برايش فرمود: پيامبر

بخيررررر نررررن أحمررررر ةَل أ:رررراج  َل  أ  تفضررررله بت(ررررای 
آگاه باش که تو از سرخ پوست  «٠٦» :.اهلل

نيستتی، مگتر    وست بهترو نه از سياه پ
 داشته باشيد.  یبرتر ااين که به تقو
خشم و غضب خود را با  رسول اکرم

ه، عبارات و کلمات قاطع و ختورد کننتد  
و اجتداد   برکسانی ابراز داشت که با آبتا 

. َعرْن َأبِرل ُ َریْررَرََ اَرالَ  خود افتخار می نمايند:
 َّ اللَّرررَه َعرررهللَّ  ِ » :   رررلل اهلل عليررره ة:رررلم) اَررراَل َةُ:ررراُل اللَّرررهِ 

ُْ َأْ َ رررَ  َعرررْنُكْم ُعبر يَّرررَة اْلَجاِ ِليَّرررِة ةَ  َفْخَرَ رررا  َةَ ررر َّ اَررر
 فَررراِ ٌر َشرررِ(ل  َأنْررررُتْم بَرنُرررا آَجََّ ةَ  بِاآلبَررراِء ُنرررْمِنٌن َتِ(رررل  ةَ 

َعنَّ ةَِ اٌل َفْخَرُ ْم بِأَاْرَااَّ ِ نََّما ُ رْم  َُ َُ لََي آَجَُّ ِنْن تُرَرا
َ نََّم َأْة لََيُكانُنَّ َأْ َاَ  َعَلل اللَِّه ِنَن َفْحٌم ِنْن َفْحِم  َ 

َفُع بِأَْنِفَ ا النَّْتنَ  ُْ «٠١» :.اْلِجْ ََِّ  الَِّتل َت
 

روايت است که گفتت:   از ابو هريره
 أفرمودند: بی گمتان اهلل  اکرم رسول

به نياکتان   ینخوت جاهليت وفخر فروش

هر کتس  ، ) نابود ساختاز ميان شما را 
يتا   استت( اين دو حالت  ی ازيكدارای 

 مسلمان پرهيزگار يا گناه کار بد بختت. 
؛  استتت کآدم از ختتا از آدم، و شتتما

 اقتوام و نياکتان ختود،   جماعتی که به 
برديگران فخر می نمايند، جز اين نيست 

ی از شان اکنون به صورت ذغال نياکانکه 
ايتن   و اگر از جهنم در آمده اند ذغالهای

در نتزد  آنتان  اً، قطعت  دارندنکار دست بر
 فساءتذليل تر از حيوانی بنام خن  أاهلل

پتوزه   باکه کثافت را ) سرگين گردانک( 
 خواهند بود. دهد؛ می لولاش 

است که  یاين حديث تذکر به کسان
ختود از فراعنته    یو اجداد قديم به آبا

مصر و پادشتاهان ايتران و غيرآنتان از    
عجم جاهليتت کته بته قتول      رب وتع

کنون به صتورت ذغتال   ا اکرم رسول
افتختار   آمده اند، مباهتات و  جهنم در

 نمايند که از اين کار دست بردارند. یم
 منابع و مآخذ:

انرراَّ بخرراةی )ةحمرره اهلل ل  ررحيح البخرراةیل  -٥
بررررراُ: األْفررررراء فرررررر  -٠1ْتررررراُ النكرررررا ل   - ١١

  1١٥6ة) ١٥١٦الُینل   
ْتررراُ التفسرررير:    1٨أخر رره البخررراةي فرررر:  -٠١

 باُ عت  ب ُ  لل زنيم.  ٠ال(لم: :اَة   ة   1٥
انررررررراَّ نسرررررررلمل  رررررررحيح نسرررررررلمل تح(يررررررر   - ٠٠

عبررُالباایل برراُ ابررال الِررُاة نررن الكسرر  الميرر  
 .٠١٠٨ل   ١١٦ل ص 6ةتربيت ال ج

اناَّ بخاةی )ة  ل باُ نا ین ل نرن السرباُ  -٠6
. انررراَّ نسرررلم)ة  ل  بررراُ  ط ررراَّ ٨١١٦١١ةالل رررن.

 . ٠11٠  )– ٠١المملاك نما یأْ ل 
 رررانع األحاجیررر ل  رررَّل الرررُین السرررياطیل  -٠٦

. برررره ن(رررر  از انرررراَّ أحمررررُ )ة  ل نسررررنُ ١٥ل ص١ج
 .6٠١١٨ل  ٠٦٥ل ص٨ج

َفررررررررراُخِر ل :رررررررررنن أبرررررررررل جاةج -٠١ بررررررررراُ ِفرررررررررل الترَّ
. ُِ حرررررررُی  ارررررررال األلبرررررررانر: . ٨٠٠٥   بِاأَلْحَسرررررررا

 حسن.

 

احیاناً شخصی در نزد مردم از شرف، شهرت و مرتبه عالی برخوردار باشد؛ 
جزئی ترین ارزشی ندارد، امّا  شخص دیگری که در نهزد   أد اهللامّا در نز

از حیثیت و جایگهاه   أمردم هیچ جایگاه و ارزشی ندارد؛ لیکن در نزد اهلل

عالی برخوردار می باشد؛ زیرا معیار کرامت و برتری در نزد خداوند منهان،  
 .ایمان و تقوا است، نه ثروت، شهرت و جایگاه
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  چکیده

عامتتل ويرانگتتر در  فستتاد يگانتته  
موجوديت بشر بوده است کته هنگتام   
خلقتتت انستتان و متتأموريتش در کتتره 
خاکی فرشتگان الهی به ستبب همتين   
عامل ويرانگر و تباه کن با خلقت انسان 
به مخالفتت برخواستته و آن را ستبب    
تباهی و نابودی زمتين تلقتی کردنتد.    
ازطرف ديگر فساد اداری بخش جتدای  

ان در سيستتم  عملكترد انست   ناپذير از
های حكومت داری و نظام بتوده استت   
که جز درعصر پيامبر رحمت و خلفتای  
راشده نمی توان حكومت های ديگتر و  

اين لحاظ  حكومت داری های ديگر را از
زيرا حكومت ها و صتاحبان   ،برائت داد

در فساد يی قدرت خواه مخواه به گونه 
اداری و در گستتترش فستتاد اداری در  

استتفاده از قتدرت و    دواير دولتتی بتا  
وده انتد کته   صالحيت خويش دخيل بت 

 تاريخ برآن گواه است.
اين مقاله آنچه کته متورد بحتث     در
چيستی فستاد اداری   ،گرفته است قرار
بعد حقوقی، سياسی، اجتماعی و ...،  در
در متتورد رات قرانتتی و حتتديثی يتتتعب

ارزه اسالم بتا فستاد اداری، و   فساد، مب
داری استت.  کليد محو فستاد ا  دريافت

مرحله اول اين تحقيق، تالش شتده   در
اصطالح تعريف شود  لغت و تا فساد در

تا مفهوم کلتی   بعد ازآن کوشش شده و
فقه، حقوق، سياست، جامعته  فساد در

 ... به بررسی گرفته شود.و 
مرحلتته دوم، روی فستتاد اداری و  در

راه کارهای محو فساد اداری بحث کامل 
کته   ه استت. و گسترده ای صورت گرفت

اقل بتوانتد نقشتی را در جامعته از     حد

 نمايد. لحاظ دينی و قانونی ايفا
نتيجه ای که از اين تحقيق به دست می 
 آيد اين است، که  فساد اداری بزرگ ترين
عامل بدبختی يک جامعه و ملتی است که 

ه شتده  عاين پديده شوم دامنگير آن جام
است. اين پديده شتوم از آدرس قترآن،   

پيامبر بزرگ اسالم، فقه و فقهتای  حديث 
استتالمی و از جانتتب سياستتت متتداران  

سطح جهانی و  اسالمی در اسالمی و غير
از نگاه اخالقی و قانونی و جامعه شناختی 
مورد ذم و نكوهش قرار گرفته تا آگتاهی  
مقدماتی برای بهبود زندگی بشتر باشتد.   
ه اما با تأسف کته بشترتا هنتوز نتوانستت    

آيد تا  درونی خود فايق براميال و اغراض
نه تنها که فستاد را انجتام ندهتد بلكته     

ديده می  ،برعليه هرنوع فساد مبارزه کند
 شود که با تمام گوشزد های زمينی و فترا 

 هنتوز کته هنتوز استت بشتر در      یينزم
چته   )منجالب بدبختی ها از آدرس فساد

اخالقتتی، اداری، سياستتی، نظتتامی، و ...( 
ی يابتد. پتس   دست و پا می زند تا رهتاي 

از متنجالب بتدبختی هتا     تازمتانی بشتر  
 رهايی نمی يابد کته در فستاد غوطته ور   
 باشد بدون ترديتد راه ستعادت بشتر در   
عرصه هتای مختلتف شتناخت فستاد و     

 ری از هرنوع فساد استت کته ستبب   دو
، های فردی، خانوادگی، اجتمتاعی بدبختی 

سياسی، اقتصادی، تجتاری و غيتره بتوده    
 است.

اداری، اسهالم،   : ) فساد، فسادکلیید واژه ها

 (حقوق فقه، و

 مقدمه

موضوع مورد بحث ما در ايتن تحقيتق   
فساد اداری و راه کارهای نجات بشتريت  
از منجالب بدبختی از آدرس فساد استت  

آموزه هتای دينتی و هتم در     که هم در
آموزه های حقوقی اجتماعی و سياسی 
مردود دانسته شده کته يگانته عامتل    

معه و ملت دانسته شتده  برای تباهی جا
اين روزنه اين عامتل   است. برآنيم تا از

بدبخت کننده افراد و جامعه شناستايی  
محور صالحيت حتاکم   و عامالن آن در

بررسی، پتی گترد و   شرع، و قانون مورد 
مجازات قترار گيرنتد. تتا پنتدی بترای      
ديگران و زمينه فتراهم آمتدن ستعادت    

 باشد. ملت و جامعه از هرلحاظ
طه به پيشينه تحقيق می توان در راب

گفت: اين موضوع به صورت پراکنتده و  
 جوانب مختلف با عناوين مختلتف از  از

جانتتب نويستتنده گتتان متتورد بحتتث و 
بررسی قرار گرفته است. و گتاهی هتم   

از مقتتاالت  یديتتده شتتده کتته تعتتداد
نويسندگان را منحيث يک کتاب جمتع  
آوری نموده بته دستترس خواننتدگان    

د از جمله نويسندگان متی  قرار داده ان
توان به قضتاوتمند عبدالبصتير شتيخ    
احمدی اشاره کرد که کتتابی را تحتت   
عنوان اسالم و مبارزه با فساد اداری به 

ی تحريتر در آورده استت. هتم    ارشته 
چنتتتان جمعتتتی از علمتتتا و   

اوقتاف   نويسندگان وزارت حج و
کتابی را تحتت عنتوان مبتارزه    
ه عليه فساد اداری به چاپ رساند
اند که مباحث مختلفی در آن به 
رشته تحرير درآمده است. قاضی 
محمد نتذير محمتدی کتتابی را    
تحت عنوان بصيرت های اسالمی 
بتته چتتاپ رستتانيده استتت کتته 
درحقيقت مجموعه ای از مقاالت 

آن کتتاب   ايشان می باشد که در
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 چیستی فساد -1

فساد چيست و از کجا سرچشمه متی  
گيرد و ارباب لغت در رابطته بته آن چته    
 ديدگاهی دارند اکنون به آن می پردازيم.

 الف( مفهوم لغوی فساد

يا  و ٦٦الماَُُ:  چڇ  ڍ  ڍ   ڌچ 
فساد خارج شدن شی از حد اعتتدال را  

 «1»اد.گويند چه کم باشد يا زي
فرهنگ فارسی عميد معانی ارائه شده را 

لعب را نيز  ذکر کرده هم چنان ايشان لهو و
 «9» ازجمله معنای لغوی فساد دانسته است.

هتتم چنتتان فستتاد را در ماديتتات و  
معنويات به معنای خراب شدن، از حالت 
صحيح و مسير اصلی خارج شدن دانسته 
اند. پس فساد در لغت بته معنتای تبتاه    

گرفتن مال شخص را  ضد صالح، و شدن،
  «3» به ظلم و ستم گويند.

بديهی است که مفهوم فساد، درلغت هرچه 
که باشد، در رشتته هتای مختلتف علتوم     
انسانی، مفهوم ويژه خود را باز می يابد که 

 البته نزديک به معنای لغوی خواهد بود.

 ب ( مفهوم اصالالحی فساد

فساد به معنای عام آن شامل تمتامی  
 عتدا به نفوس، اموال و در آمدهاست.ا

ولی همان گونه که گفته شد، تعتاريف  
متعددی از اصطالح فساد ارائته شتده و   
تعريف معينی وجتود نتدارد ، مگرهمته    
تعاريف برمحور يک موضوع می چرختد  
که: فساد عبارت از بد استتعمال کتردن   
قدرت عامه يا وظيفه عامه بترای تحقتق   

 آمد شخصی است. منافع و در
اريف مختلفتی کته از   عت با توجه بته ت 

اصطالح فساد ارائه شده، متی تتوان بته    
 تعريف ذيل اشاره داشت: 

فساد، عبارت است از سلوک و تصرف 
به تبع  ناپسنديده ای که برانجام وظيفه و

به  منفی برجای گذاشته وآن برجامعه تأثير
 تحقق مصلحت عليای جامعه توجه ندارد.

استتخدام  يا فساد عبتارت از ستوء    و
قدرت عمومی برای تحقق منافع و درآمد 

 «4» خاص می باشد.
 ج ( مفهوم فقهی و حقوقی فساد

مهم تترين مفهتوم فستاد در فقته و     
حقوق آن است که وصتفی استت بترای    

عقوق و معامالت و تصرفاتی کته منشتا   
واقع نمی شوند. مهم ترين اثر فستاد   اثر

در يک معامله يا عمل حقتوقی، وجتود   
ده وضعيت به حالت پيشتين  افسخ و اع
اين، عقدی که فاسد اعتالن   براست. بنا

شده، هرچه سريعتر در ظاهر نيتز بايتد   
وضعيت بته حالتت ستابق     فسخ شود و
ی همه فقيهان و انديشمندان أ برگردد. ر
المی همين استت امتا نگتاه    مذاهب اس
ه اين است که فساد عبارت يففقهای حن

 ازخدشه در وصف است نه در اصل عقد.
به اين معنا، که بايک عقتد فاستد، هتم    
تمام شرايط و ارکان بنيادی و الزم برای 
صحت يک معامله و عمل حقوقی فراهم 
است، منتهی در وصتف آن خللتی وارد   
آمده است. پس وقتی چنين خدشته ای  
برطرف گرديد، آن عمل حقوقی صتحيح  

 بوده و عقد ديگر الزم نيست. 
 تعريف ديگرآمده است که: فستاد  در

عمل حقوقی است که به جهت  وصف هر
عدم رعايت قانون، فاقتد هرگونته اثتر    
حقوقی باشد. ديده می شود که در ايتن  
تعريف دقيقاً فساد در برابر صحت بكتار  
رفته است. پتس هرتخطتی و تجتاوز از    
صالحيت های قانونی به لحاظ قتانونی و  
حقوقی عمل فساد و بدون اثتر خواهتد   

ه می توانيم صورت کلی گفته بود. پس ب
حقتوق، علتی    که مفهوم فساد در فقته و 

الرغم اختالفات جزئی تا اندازه ای روشن 
است و به نتايج آن تمام انديشمندان علم 

 «5» حقوق و فقه اتفاق نظردارند.
 د( مفهوم سیاسی فساد 

عالم سياست، بسيار  مفهوم فساد در
متلون و متغيير و سيال بوده استت؛ بته   

س نتوانستته استت،   گونه ای که هيچ ک
يک مفهوم روشن و تا انتدازه ای متورد   

دست دهند. پس می توان اين ه اجماع ب
گونه تعريف کرد که فستاد يعنتی ستوء    

نقش و منابع عمتومی بترای    استفاده از
ی. يا تالش بترای کستب   صمنفعت خصو

قانونی، سود  ثروت و قدرت از طرق غير
خصوصی به قيمت سود عمومی، يا سوء 

ز قدرت دولتتی بترای منتافع    استفاده ا
شخصی بوده که يک رفتار ضد اجتماعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

رابطه به فساد اداری نيز  مقاله ای را در
ن از گنجانيده است. هم چنان متی تتوا  

مقاالت قاسم علی صداقت تحت عنوان 
عوامل اقتصادی فستاد اداری، و دکتتر   
عبدالقيوم سجادی تحت عنوان فستاد  

هتتا، در متتل و راهكتتار  اسياستتی، عو
فصلنامه تخصصی گفتمان نو نام برد کته  

بته   1311درشماره بيست و چهارم سال 
نشر رسيده است. مقاله ديگتری تحتت   

ی فساد عنوان و اکاوی ريشه های سياس
اداری در افغانستان در شماره چهتاردهم  

که در سال  نوگفتمان  و پانزدهم فصنامه
از محمد هدايت به نشتر رستيده    1316

مورد بررسی  است، و آخرين مقاله ای که
قرار گرفته استت فستاد اداری، علتل و    
پيامد های آن برتوسعه از ستلمان علتی   

فصل نامته   55سروش است که در شماه 
 1321ستارنوال ستال    وهشیپژ –علمی 

 اقبال چاپ يافته است.
کل مقاله حاضر روی محور اصلی  در

يعنتتی همتتان فستتاد و فستتاد اداری و 
راهكار های گزار ازآن  می چرختد کته   
بحث های مختلفی را در خود جای داده 

 –فستاد جمله: مفهوم شناسی  است از
فساد اداری، بعد حقتوقی فستاد، بعتد    

ستتاد و سياستتی فستتاد، بعتتد فقهتتی ف
فساد و مورد  ديدگاه فقهای اسالمی در

 فساد اداری.... –بعد اجتماعی فساد
کل، اعتدا به نفوس، امتوال،   پس در

درآمد ها و دارای ها، بته معنتای عتام    
کلمه شامل فساد شده می تواند. ولتی  
بايد گفت که تعاريف متعدد و مختلفتی   
از اصطالح فساد ارائه شده اما تعريتف  

ارد ، مگرهمته  معينی وجود نتد 
تعاريف برمحور يک موضوع می 
چرخد که: هرگاه فرد يتا افتراد   

قدرت عامه استفاده بد  جامعه از
کننتتد يتتا قتتدرت عامتته را بتتد 

يا وظيفه عامه  استعمال کنند، و
را برای تحقق منتافع و درآمتد   

استفاده کنند شامل شخصی شان 
ستبب   خودفساد می گردد همين 

ام، تباهی و بربادی يک ملت، نظت 
 تواند. مملكت شده میو  جامعه



 

    

 

 

   

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محسوب شده که قدرت بهبود شترايط  
زندگی مردم را تضعيف می نمايد. و يتا  
گفته شده است که فساد چيزی استت  
که عموم مردم، آن را فساد تلقی کنند. 
امتتا هريتتک از تعتتاريف فتتوق دارای   

اخص به اشكاالتی است چون يا به طور 
پرداخته يتا بستيار عتام. ولتی      موضوع

تعريفی که هانتينگتون ارائه داده استت  
 باین شايد جامع تر باشد به اين اساس به

آن می پردازيم که می گويتد: فستاد بته    
آن کارمندان عمتومی اطتالق متی     رفتار
شان ضوابط که برای منافع خصوصی شود

  «6» می گذارند.پذيرفته شده را زير پا 
 قرآن کریمه( مفهوم فساد در 

واژه فساد و مشتقات آن بته صتيغه   
های مختلتف، بارهتا در قترآن کتريم     
تصتتريح شتتده استتت. پنجتتاه آيتته در 
مناسبات مختلف در قرآن کريم ذکتر و  
فساد را محكوم نمتوده و مفستدين را   
مالمت کرده است، و هم چنتان قترآن   
کريم خطرناک بتودن فستاد و عواقتب    
ه وخيم آن را برای جامعه گوشزد نمتود 
است. چنانچه در مورد فساد و مفسدين 

 جامعه چنين تصريح نموده است: در
ڎ  ڎ  ڈ  ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌچ

:  چڑ   ڑ  ک  ک  ژڈ  ژ  6١٨الب(َر

، در هنگامی که روی گردانتد  ترجمه:
راه فساد در زمين کوشش کند و کشت 

سازد، و خداوند فساد را  و نسل را نابود
 دوست نمی دارد.

 "فستاد  "مفسرين از تصريح کلمته 
جاهتای مختلتف،    درآيات متعتدد و در 

 مفاهيم مختلفی استنباط کرده انتد، از 
جمله: ارتكاب معاصی، خرابی، فقرو کم 
شدن ثروت و دارائی، راهزنی، جنگ بتا  
خداو رستول، شترک، قتتل، قحطتی،     

ميتتان رفتتتن برکتتت،  خشكستتالی و از
ارتكاب ظلم، گرفتن مال متردم بتدون   

 حق و قتل انبيا و مومنين.
رد در متتو يكتتی از تفستتيرهايی کتته

، تفسير آيات فوق اشتاره کترده استت   
خوردن مال مردم به نتاحق استت کته    
شامل خوردن مال مردم بتا استتفاده از   
قدرت عمومی نيز می شود کته رابطته   

 /يم با فساد اداری دارد. اما طبریمستق
می گويتد: صتواب آن    در تفسير آيه فوق
ی تمتام معاصت   "افساد "است که در لفظ

فستاد   ،شامل است، چون ارتكاب معاصتی 
 در زمين است. 

امام طبری را  امام قرطبی نيز همين نظر
اليحتب   )مورد جتزء آيته   تائيد کرده و در

الفساد( می گويد: اين آيه بطور کلی هرنوع 
زمين  فساد را شامل می شود، خواه فساد در

مال و ياهم فساد در دين و  باشد، يا فساد در
 «7» يح نيز همين است.انشاء اهلل صح

 ی( مفهوم  فساد در احادیث نبوی

احاديث نبوی بارهتا   در "فساد " کلمه
ذکر شده است. چنانچته از حضترت ابتی    

روايتت شتده استت کته؛ رستتول      دردا
 ةاَل اخبررکم بافضر  نرن جة ر» فرمتود:   کرما

اررالااب بلررری ارررال  رررَّ   ةالِررياَّ ة الِرررََّ ة الِرررُا
 «ةلبين  ی الحاافا  فساج  ات ا ات البين 
، آيا شما را از عملتی کته از روزه   ترجمه:

نماز و صدقه فضيلت بيشتری دارد باخبر نه 
 سازما اصحاب گفتند: بلی، پيامبر استالم 

انتداختن   فرمود: مصالحه ميان مردم، زيترا 
فساد در ميان مردم هتالک کننتده استت.     

 ايتن حتديث پيتامبر    ديده  می شود که در
هتالک   عنتوان عامتل   از فساد بته  اسالم

کننتتده يتتاد کتترده و آن را بتترای جامعتته  
  «1» خطرناک و ويران کننده خوانده است.

:رم ت ة:رال اهلل فرمود:  حضرت معاويه
انررررل ا  اتب ررررت »   ی(ررررال: اهلل عليرررره ة:ررررلم یل) رررر

 عاةات الناَ افسُت م اة کُت ا  تفسُ م 
شتنيدم کته    کترم از رسول ا :ترجمه
متردم را   اگر تتو حتريم خصوصتی   گفت: 
يتا   کنی، آنان را فاسد ساختی، و جستجو

 نزديک است که فاسد سازی.  
وارد  اين حديث نبی مكرم استالم  در

شدن به حريم خصوصتی افتراد را ستبب    
جامعه دانسته است، چتون   فساد مردم در

وقتی امير اين کار را در رعيت ختود انجتام   
دهد، مردم از او ياد می گيرنتد و آن زمتان   

 «2» معه امنيت نخواهد داشت.کسی در جا
 ز( مفهوم فساد در فقه اسالمی

علمای فقه اصطالح فساد را بيشتتر در  
معامالت مورد بحث قترار داده و   عبادات و

 تقسيم بندی کرده اند.

بعضی فقها فساد را عبارت از عمتل  
خالف شرع می دانند کته اثتری بترآن    
مرتب نمی شود، اين فقها ميان عبادات 

رقی قايل نمی شوند، مگتر  معامالت ف و
 موارد استثنائی. در

بتاب معتامالت(    در )فقهای حنفتی 
 فاسد را عملی تعريف کرده اند کته در 

 صف خود غير اصل مشروع است اما در
مشتتروع استتت. يعنتتی در ذات ختتود  
 مشروع استت امتا يتک صتفت غيتر     

ض شتده و آن را  مشروعی بته آن عتار  
مشبوع می سازد. لذا معلوم متی شتود   

نامشروع بودن صفتی که برمعامله  که در
وارد می شود، اختالف نظری وجود ندارد 

مورد نتيجه ای که  بلكه اختالف نظر در
  اين صفت به بارمی آورد و جود دارد.

 فقتته استتالمی کلمتته  آن در بربنتتا
به عملی گفته می شتود کته    "فساد"

خالف احكام شريعت اسالم باشد، خواه 
 اين عمل خالف شترع، شتامل درجته   
شديد يعنی حترام باشتد و يتا شتامل     

امور عبتادات باشتد، يتا     مكروهات؛ در
امور اخالقی باشد يتا اداری   دنيوی، در

 د...ادامه دار «11» تفاوتی نمی کند.

 :مأخذ
غالم التدين کالنتتری، فستاد اداری ازديتدگاه      -1

 71ص،  1321فساد اداری، اسالم، مقاله، مبارزه عليه 
ری شيخ احمدی، اسالم و هم چنان عبدالبص ( )79و 

 (9، ص1323مبارزه با فساد اداری، 
حسن عميد، فرهنگ فارسی عميد، کلمه فساد،  -2
 1141، ص1311، 1و7، چ3ج

کوشان، گونه های از فستاد اداری  زين العابدين  -3
های مبارزه با آن، مقاله، مبارزه عليه فستاد  و راهكار
 .112، ص1321اداری 

ديتدگاه   ستاد اداری از غالم الدين کالنتتری، ف  -4
،  1321استتالم، مقالتته، مبتتارزه عليتته فستتاد اداری، 

 (73و  79صص
محمد هدايت، واکاوی ريشه های فساد  -5

مان نو، شمار اداری در افغانستان، مقاله، گفت
 91 -96، ص 1316، تابستان وخزان 15و  14
 .92و  91همان، صص   -6
عبدالبصتتير شتتيخ احمتتدی، استتالم و  -7

 3 و 9،  صص1323فساد اداری،  مبارزه با
القيامتته،   ررفة) کتتتاب ستتنن ترمتتذی -1
االولتی   المب رة(، 9517، حديث شتماره 56باب
( )گرفته شتده از  793م، ص 9115هت   1496

 3کتاب اسالم و مبارزه با فساد اداری( ص
ستنن ابتی داود، کتتاب     اين حديث در -2

 4111ادب، باب نهی از تجسس بته شتماره   
بيتروت، لبنتان،    215 ذکر شتده استت( ص  
م، گرفتته   9115ه  1496دارالفكر، طبتع اول 

شده از کتاب اسالم و مبارزه با فستاد اداری،  
 .4ص
و  عبدالبصير شتيخ احمتدی، استالم    -11

 .5و  4ص ، 1323مبارزه با فساد اداری، 
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 ووووريد ننوووورد غلحووووساد بووووی املاوووو،د   وووومد 

يووو  مب ووو  کر  غک  ووو      ځ،وووم ټر رالوووت غک 

بوووور ځووو  ا  ووودغملتد نووودغيتد غمدوووس د 

نبووووووووووووووووووووسا د  أمجووووووووووووووووووووس  غک ا ملوووووووووووووووووووو  هللا

م راووووووووووووتد ا نق وووووووووووود  ټرغټوووووووووووورک  غک دا 

ډک  تن ،وووووووووم غک   ووووووووورغک يووووووووو   ښووووووووو ا  ا 

 ځورالووووې غاوووو  مونوووو   ا ؛ ځ وووو 

   نووو  د  وووسځب  غک حنس وووت سمووو أهللا

 یا  م  ن  ت  ن    غنار  اه.

تو   اغ  مبساي ناسک قرآ  نرالم ېو 

موووس   نووو    م  ېووو  يووو  ا  غاووو  مخ ووو  یووواناووسټ  

. چووس ېوو  يوو  هللاد ا  نوو  يوو  ترښووا د ا  نوو  ا 

يوو  ناووسټ م د ا  نوو  يوو  ا وو دم  غک ا غنوور  يوو  

کا ووووي غاوووو  غم ووووسا کنوووو د  نوووو  توووو  ک رغ ووووو  ووووا 

  رکراغ  ډملر ي،م  در.

 وووو ست  آمګوووو  توووو    يوووو  توووو  قوووورآ  نوووورالم غک اغا 

غمل ووووووس  يريوووووو   ووووووره اغ د ک ا  ېوووووو  توووووو   ناووووووسټ م  

ټوسکا غک ملقو،  کيور       قرآ  غک ناسټ م  غمل س د

 وووس  غک ن وووی  ووود، مووو  اغېووو  تووو  ب  ووود، قووورآ  غمل

غمل وووووس   غک ن وووووی کمووووو  نووووو    ک ووووود، غک ځ اووووو  مووووو ا 

 وووود،؛ ځ وووو  غم ووووسا ا ب  وووود، غاوووو  ي وووو  غم ووووسا ا 

 ارمسی : أ    ت   س  ا د هللا

ڃ  ڃ  چ  چ   چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        چچ

ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈڌ   ڎ  ڎ  ڈ

: چگک گ گ گ  کک ک  ٥٨الب(َر

ملوووس ځسړووود، ا ناوووسک تووو  ملووو ه ټرنووو  آمووو   

ا رئ غک ت  ټ و  ټرنو  یوا  وسارغ  نووږئ غمل س  اغک 

موو   اسړوود، غاوو  ېوو  نوو ک ن ووا اغړوودا کنوو  د 

ا  نوو   ووپغ ټوو  يوو  ا  ترځوو  موو اه هوو  ک  ېوو  ا 

ام وووس تووو  دکمووود  وووا ذي وووی غک نووو غا غک ووو،ږ  غک تووو  

غنوووور   ووووا ټوووو  ډ وووور سووووات نوووونغک توووو  يوووو ا  کا 

ا ا  ن موووو  غاووووو  ککرځوووو    وووود،ا هللا  اسړووووود، 

 با نرمه م  ا .

 ۹- آ

 

  نووووووورالم آا غ ووووووېک مقووووووودال املووووووو   وووووووا ا قووووووور  

بررريََّن أ  ال(ررررآ   رررا أحسرررن الحمرررُ هلل الرررَّي 
ٹ  ٹ  چ  :ت ررررررالل الحررررررُی  ف(ررررررال :رررررربحانه ة

ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ   ڃ  چ  چ

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌڇ  ڍ  ڍ

ةالِرررررررررررََّ ةالسرررررررررررََّّ علررررررررررری  6٦الهللنرررررررررررر:  چژ
   اهلل یرفرررررع ب رررررَّا  : )  الرررررَّي ارررررال)نحمرررررُ

 ة . رحيح نسرلم  ).خرین ایضع به  الكتاُ أااانا ة
  حبه أ م ين. علی آله ة

 ب دآ ک

ا هللا تسي  ن  معجپ غک ا م اک  منرال  آقر 

يوووووووو   أ ناووووووووسټ م  مسسووووووووه ناووووووووسک ا  ېوووووووو  ا اه

تو  کغ وط  تو   ؛حضر  جرمملی غم، ي ا  ا

 وووووا  ل    مووووو  تووووو  کنوووووت۲۳ ا) حضووووور  مو ووووود

مووس    وو   ا  ېوو  ي  ووای غک ځووېک  یووا نبووسا  

داښووو ا  غک ا د ا  ا مس ي ووودک م نووو  یوووا  ووودغملت

ی ن يوووو   ووووره یووووا غتاووووس  ا اک خ يوووو  غکا غاوووو  ن وووو

غاوووو   اه يوووو غک  م   موووونېصوووو   غک غټوووود   وووو سا  

غنوووووووورغض غک مووووووووو  غرک  ا جهوووووووووبم ا اغن  ووووووووودک دموووووووووی 

   ود، ېو  ا ا  مقودال غکر يد م  اغ ت ښواب  نوود

ځوور هوو    ک ا ناووسک توو  موو مږ هوو  حقوو   غک غاغک د 

 نووووو  تووووو  ښووووو  ډک  ځووووور  وووووره نووووو ک غک تووووو  توووووس   وووووا ا 

ا غټد  اغحتد ت  ا مو  غک ا  ت  اضی  ره أهللا

جبووووت ا اغن  وووودک کر ککرځوووو د موووو  توووو  دموووود  ډک  ا 

 :ک قرآ  نرالم ځ ا  حق   غک غاغک ذنر ن  

 آ -۲

قووورآ  نوووورالم ملووو  ا  نوووو  غ ووو ست  ناووووسټ م  غاوووو  

ا غتاووس   وودغملت ي ووساه مووس   نوو    أا  ېوو  هللا

اغ  ووم ا  ېوو  ا  ملوو ا د ا غا ووسم  ا غمل ووس  غاوو  

 ووووو ست  ناوووووسټ م  غمل وووووس  غک ټوووووسکا آتووووو    يووووو   أهللا

يوووووو  يوووووو ا  ا  أکيووووور   وووووود، ېووووو   نوووووو   ووووو   ا هللا

ي ساه اغي،ږاک     د م  ت  قورآ  نورالم  ت ک داښ  

    يوووووووو  ن  وووووووو  د ک غک ټسموووووووود  غمل ووووووووس  اايوووووووو ا  توووووووو

 ن  ترځ  غتاس  موؤم  مو   ود،  کغجا ا  ې  ي 

 ارمسی : أهللا ت  ا  غرهکڼی نود  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     چچ 

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڇ

ڑ  ڑ      ک  ک    ژڎ  ڈ  ڈ  ژ

ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  

 ٠٦1النساء:  چڳ

سم آ تووووور هللا غک ا  نووووو  تووووو  غ  مؤمبووووو 

ل غک تر نوو  ناوسک غمل ووس  اغکرئ مو ود )ت ن روم

 نوو   ر ن ووی ت ن رووم مووس   نوو   ا  غک توور ېوو  هللا توو



 

    

 

 

   

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تووو     غصوووطې ت  ووومد ت  ووو م  غک ځب  ووول ملوووس تووو  ټ ووو

 نووووووو  ځوووووووس  ت  ووووووو   غک ټ وووووووس تووووووو   نووووووو  ا مووووووو اک 

نورالم ت  سک  د ک غک  رکا  غمر ا د ا قورآ  

غمل سم وووس د   نوو  ن ووو  ن ووم ېووو  ماوو  س  ن وووی

موو مر غک  نوو   وورکا  املاوو، غح ووسک ېوو  توو   وور 

غک  یووا نوو    وورکا  ک د د ک غک اوورض ا چووس 

  دغامګووووو  د ک ا  ېووووو   ووووور کنوووووت  وووووا اکموووووره 

ن  ووووووسء  ووووووا   کيوووووور  ېوووووو  ا املوووووو  يوووووو  يوووووو ا  ا 

ن    غرالا  املا، ماسملی حوی غک ادوی نو   غک 

  ځووووووو  ځووووووو غک ککغیووووووو  غک ا با اک  املاووووووو، ت ښوووووووا

ملث  توووووووووو  ا غحووووووووووسا ن وووووووووو ک غيقوووووووووورآ  ا غصوووووووووو ي  غک 

منوس  مد م ووست  غک   بودغاه  وا ا نوېک هللا  وم

املاووووو، غح وووووسک غ وووووانبسب نووووو   غک ا ا  مبووووووساي 

 وووودد غموووونغا غک ځرووووو،مد مپغملووووسد ناووووسک کنوووود غک کن

 د قدووا غک  وو   املاوو، غح ووسم  ټسموود  موو غن

ا ن وووووی ځووووو غ  غک کړووووود،   وووووره  وووووم ن وووووا نروووووم 

نووو  . يووو    ووود  نب ووو  اغ غموووت ا مووو اک غما مووو  

ر  ېووو  مووو اک ځووو  ا املووو  غمووو ا غاووو  غووو اکغسی يووو

ٺ  ٺ  ٺ  چ  ارمووووووووووووووسی : أا وووووووووووووو  د هللا

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  

 ٠٠١آل عمرا :  چڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ

ک  ځسړوود،) توو  ن ووم ا هللا  ووال غوو اه  

ډيوو  ېوو  ا غتاووسمسم  ا داښوو ات  غک غصووې  ي ووساه 

مبر ځ  اغکر   و   اهد ځسړود، ا مو وه غمور نو ئ 

  غمل س  يرئ. غک ي  ټدمل  غا  مب  غک ت  هللا

اموودک غاوو  اغ  ووم اه ېوو  يوو  موو  ا ا  غمووت 

ښو  ن مو  ځو  ن وا اغکغو غر  غک يو  ټودمل  غاو  

  ن   کدغ ا .

مووو  تووو  مووو ، ټسمووود  ا قووورآ  نووورالم ا حق قوووو  

غاوو  اغ  ووم ا  ېووو  موو ، هڅووو  کنوو ک ځرهووو  ا 

قوووووورآ  نوووووورالم ت وووووووسي م غ،ووووووم ماووووووو  سمسم  ځوووووو   وووووووم 

کا ووووو ک غک ا اه غ وووووسا غک ن،وووووم نوووووسک نووووو ک؛ ځ ووووو  

ا  ا ملوو    وو س  مو   ي ووساه داښوو ا الم اقورآ  نوور 

ځوووووسمګ   ځووووو نمد قووووو ک غک   ووووو غا ي وووووساه مووووو  ا  

ټ  ووووووا اغ ا   يوووووو  غتاووووووسمسم  غک بووووووور ا مجووووووس  غک 

 وودغملت ناووسک ا  موو  ا ن  وو  ا املوو  ا ن  موو  

ت   م غک ا مدغا ت ح قس  ټسملود ت وسکر  نو ک 

ا ا   االاوو  کالبووس  ځرهوو  ا حضوور  مبوو، نوورالم

ْم )  مدوودغ  ککرځوو : ررُرُْ  َنررْن تَرَ لَّررَم الُ(ررْرآَ  ةَ َخيرْ
ْمل َأْة َأْفَضررُلُكْم  )ة فررر ةةایررة:  «٠» .َعلََّمررهُ  ررُرُْ َخيرْ

 «6»  .َعلََّمهُ  َنْن تَرَ لََّم الُ(ْرآَ  ةَ 
غووو اه ا ځسړووودا  نووو  هووو ي ا  ېووو   

 قرآ    اه ن   غک ټ سیا م اک ځ  کښسی .

ا قووورآ  نووورالم ځووووېک  غاغټووو  غاووو  اغ  ووووم ا  

دټر غک درغ کا وره ک  مو  ېو  نوو عد نوسجپ د ځو

ې      ت   نو  ټسمود  ت  و  غک ن وم مو  ک د مو  

هرمګووو  ټوووو  ځووووېک  ذنوووور  وووو   غموووو اک ځوووو   ووووسمی 

 د،د قرآ  نرالم ن  مل غ   م ک ا ين  ي ساه مو  

ا  ټ  وووا قوووورآ  نوووو  موووو ک ا ينوووو  غک م بووووس اکغرک 

غک ي ساه ا ؛ ځ   مقد ا مل غ   ځېک  مو  ا  

غک   وووووود چووووووس ېوووووو  ا قوووووورآ  نوووووورالم غاوووووو  ملوووووو غ   

ېک  ککرځ يووووووو  م وووووووسم   غک م نووووووو  ي  وووووووای غک ځووووووو

ا  ن  ځ  یا  و   تسم رمو  کمو  نو ه مو  منس     

ا نوووو  موووووسبهت اغ ووووي ا  نوووو  غ ووووی ناووووسټ   ووووره 

 ې  هللا تسي ا  ن   ت       ارمسمليي ا :

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

:  چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ١٥الب(َر

  یه اغموووو ل غاوووو )غک ځ اوووو  يوووو  اغوووو  

ځوووو اغ ل  )موووو  توووو  ،ږ  توووو  ناووووسکآم ووووس  ا  ېوووو  

ټسموود  ترځوو  يوو     وو ) آا کګووسم ل ا ن  وو  مناوو م  

 غک م  ا  اک  مګر ن  با اي    ک س  ن  .

تووو  م بوووس  وووا ځ بووو   ِ َلَّ َأَنررراِنرَّ  )آملوووت  وووا اتووو  

مناوووووورالب  اکه ق يوووووو  نوووووو  : ېوووووو  ملوووووو  یووووووا اغ ا : 

 .بس یا م  ت  ،ږ  مګر ت  ځېک  یای ا  ت  م 

 3- آ

 

ا ا  ي وساه موس   نو   ا   أقرآ  نرالم هللا

ېوو  غتاووس  توو   نوو  ا ن ووم  ووره  ووره ن ووی  ووم 

کنووووو  د حووووووې  یووووووا حوووووې  ککڼوووووو، غک حوووووورغک حوووووورغک 

ککڼووووو، تووووو  غکغمووووورک یووووووا ن وووووی کنووووو   غک ا م غ  وووووو  

    وود، غک ن ووی غن ووس د نووراغاد نوو هغاوو  یووا مبوو

 رآ   وووره  وووم ټرغټووور نووو  د تووو کره غک غنووې  ا قووو

 حضوووووور  ا وووووو   غنوووووورکن  وووووو  م  موووووو   ها  غر 

اَ   ) ارمسی : لککرځ   ې  ب  ب  نس و  َْ
 «٦» ُخُلُ(ُه اْلُ(ْرآَ  .

. ی اووو  ک ل غنوووې  قووورآ  ک  ا  نووو ) 

 ووم یووا ا قوورآ  نوورالم  ووره  ی وو   غن ووس  غک ن توو

 .ک ټرغټر غک م غاق ک 

يووو  نب ووو  ټووو  تووو  قووورغ  نووورالم ټووو  ا ن وووی ن يووو  

نرغمووو د ځوووسب  ب    ووو ې صوووسلح ب  ي ووو  صوووحسټ 

غک ځبوووووو  ځووووووسب  ب  ا ملوووووو   وووووو ا  توووووو  ملووووووساکي  ډ ووووووور 

   موووو  ځ،ووووم نوووو   ځرهوووو  ېوووو  توووو   نوووو  ښوووو  ن ووووی 

 کن    د،د ي  ځ ب  غا  اغړدا اغمقی  و  :

ررراَ   ) ثَرَنا َنرررْن َْ َُّ ُِ الررررَّْحَمِن اَررراَل: َحررر َعرررْن َأبِرررر َعْبررر
 ُِ ل َأنرَُّ رررْم  َ رررلَّل اهللُ َعَلْيرررِه َةَ:رررلَّمَ النَّبِرررر  یُرْ(رُُِرنَرررا ِنرررْن َأْ رررَحا

رررانُاا  َ رررلَّل اهللُ َعَلْيرررِه َةَ:رررلَّمَ َترُُِررراَ  ِنرررْن َةُ:ررراِل اللَّرررهِ یَر(ْ  » َْ
ل فَررََّ یَْأُخررَُّةَ  ِفررر اْلَ ْشررِر اأْلُْخررَرى «َعْشررَر آیَرراتَ 

ُِ ِنَن اْلِ ْلِم َةاْلَ َمرِ ل اَراُلاا:  َحتَّل یَرْ َلُماا َنا ِفر َ َِّ
 «١» فَرَ ِلْمَنا اْلِ ْلَم َةاْلَ َمَ  .

ا غټ  نبد غيورح   غاو  اکغملوت ا   

ېووو  مووو مږ ځووو   نووو   صوووحسټ  اکغملوووت نووو   ېووو  ا 

غاووووو  ټووووو  یوووووا اا ووووو م  ي  وووووا   ېووووو    ووووو   ا 

غاوو  يووق آملسځ موو   اه  اک  ټوو  ا ا وو   هللا

نووو   ځوووور  نووو  ټوووو  یوووا موووو ا يوووق آملسځ موووو  مووو  ځوووور  

ن وووووم غک  غناوووووا   ځرهووووو  ټووووو  ېووووو  ا  نووووو  تووووو  غره

کال موو  غن وی ښوو  موو  که ملووسا نو  د کالووی ټوو  یووا 

 ن م غک ن ی اکغره  اه ن  .

ْرررا  الر ررر    ا  ) ارموووسی : امګووو  غتوووق اغ
 ارأ الب(َر ةآل عمرا   َ  فر أعيننا .

 ووا ملوو   وو   ا   وو  ټوو  ېوو  توو  موو مږ  

ملووسا  )غيبقوور  غک آ  ن وورغ   وو اځ م  کي  ووا  

 ل ا م مږ ت   تمک   ا ټ   تم   .ن ک 

غاوووووووو  اکغملووووووووت ا  ېوووووووو   :ا غمووووووووسک مسيووووووووا

َُ اللَِّه ْبَن ُعَمَر َنَكَ  َعَلل ُ:راَةَِ ) أ   ارمسی : َعْب
 «٨»  .اْلبَرَ(َرَِل َثَماِنَر ِ:ِنيَن یَرتَرَ لَُّمَ ا

نبود   ټو  ن ور ا  و ا  ټقور  تو   

 حن  غک ن م ټسمد  غځ   سي  ځ،م ن   که.

 نوو  یه املووس  ېوو  ن ووم يوور  غک ن ووی  أهللا

نووره  ووره موووسټ  نوو   ا  غک يوو  توور  موو  نوو   

 مسی :ار 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     چ 

  گگ     گ  گ       ک  ک

  ڱڱ  ڱ   ڳ  ڱڳ   ڳ  ڳ     

 ٨الجم ة:  چں  ں    ڻ  ڻ    ڻ

  مثووس  ا  نوو  ناووسم  ېوو  توو 

ځوووووو اغ  ټسموووووود  م  ووووووې کرځوووووو    وووووو   

ېو  ن ووی تور  کنوو  لد ټ وس   وو  ېوو   )ک  

 نووووو   ا  نووووو  ت ټوووووی ت اځووووو  مووووو  نووووو د ا 

مووووووو  ناسټ    نووووووو  نوووووووره تووووووو  ه،وووووووم ا  ېووووووو 

غک ک وووووو   )کا سموووووود  ټووووووسا نوووووو    وووووو   ک  
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ځوور  موو   وود، غن.اوواس ل. يوو  ا  غاوو   ووم ډ وور 

ټد مثس  ا  ن  ن    ا  ې  ا هللا آملا مو  یوا 

 س ووووووووووووووسم  ځوووووووووووووو  هللا  ااکغ  کڼيووووووووووووووي ا . اغ وووووووووووووود،

  دغملت م  ن  .

ی اووی ن ووی یووا توو  ځوو اغ  کموو  نوو ک غک ن  وو  

ذمووو  کغا  یوووا تووو اه مووو  نووو هد مووو  ا اک  اغړووودا 

 هرمګ  ت اځ  ذنر   .  ټد مثس  ا  ي   ې 

 ا غ ووی ناووسټ  ا  غوو  ډسوو  صوونت أغک هللا 

ټ وووس  نووو   ا  ېووو  تووو  ن  ووو  ناوووسټ م  یوووا ن وووی 

ڄ  ڄ   ڃ  چ نوووووووووو   که غک ارمووووووووووسی : 

ڇ    ڇ  ڇ   چڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ

:  چڇ  ڍ  ڍ  ٠6٠الب(َر

 مو مږ ناوسک کانو    س  ېو وووو نو  نا 

 اغ  ا غ ی ناسک مؤمبس ل اغ ناسک ت  حوق )

  ووووووووووو ووم اغوو  ناووسم  غمل ووس  اغکر  توو  اغ ؛ سيووووووي

ورا بووو ل؛ غک  نووو  هووو ي بناوووسک تووور ځووو  يووو  م )

ېووو   وووسار  ووود، تووو  اه مووو  اغووو  ناوووس   وووم اک  

 ې  غمل س  ت  ننر ټدي  ل. )السم ساغ ا    

اووووووسک ېوووووو  ا مووووووس    وووووو ک ی اووووووی  نوووووو  غ ووووووی ن

حووووووې  کڼوووووو، غک حوووووورغک یوووووو   ووووووم ناووووووسټ م  حووووووې  

   مو  اک   وم حرغک کڼ، غک ځورالوې ت وا مو  نو

 ت  حق قت  ا غمل س  يرکم   ا .

 رغ  تووو وووووووووووووووو ا  ألانووووووووووووووووووووا   أ  هللاوووووووامګ اغ

 ل آملا موووو   ووووا ا  نوووو  ن  وووو  قدوووو ۱۷۶و ووووو۱۷۵ )

ټ سم   ې  ه  ن وم یوا ا آملوسځ م  حسصوی نو   

 نووووو   ځووووو  یوووووا ا ک  نوووو  ن وووووی تووووور  مووووو  نووووو   

  وووووپ،  وووووره ځ ث وووووی کانووووو   ځرهووووو  ا  نووووو  ډک  

    د،. م  غا   ځسم م  کدغ ا ن  

ن ووووووم ترځوووووو  ام وووووو ا ک  غک اکغره صوووووورغب ن ووووووی ا

 مااق م ا .

) ة نرن  ارموسی : ب ټ  نبسال نبد هللا
لم ی م  برال(رآ  نرن  رَُّ األنرة فرا  ال(ررآ  ارُ 

 عليه . یاا  حجة

چوسې  يو  اغو  غموت غاو  تو  قورآ   

ټسمود  ن ووی کموو  نوو کد مو  توو  ځ اوو  حووسدځ   ووا 

أعا نا اهلل نن  رَُّ  ي. قرآ  ت   ن  حجت کر 
 الحالة.
 4- 

غنوووووووووووووې  حق قوووووووووووووت ا املووووووووووووو  ا  غک   يووووووووووووو  

ا ووووووووو دم  ا انووووووووو   مضووووووووو    ا  ي ووووووووو  ېووووووووو  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  رمووووووووووووووووووووسی :ا أهللا

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

 ٨البينة:  چہ  ہ   ہ  ۀۀ

ا    اک   ځو  غمور مو ک  و   مګور تو 

حس   ا ې   ااغړد  ې  ا هللا نبسا  کن   ت

ا املووو   نووو  يوووره غک حوووق    غنوووې  نووو کم   ک 

 ووووو مر ټر وووووس  نووووو   غک   وووووس  غاغ    ځووووو  مسئوووووی ک 

 ن   ې  اغ  ټرغټر  سټت امل  ا .

 أا هللا  ی اوووووی نوووووسيا غک ملووووو غ   غنوووووې 
توووووو    يوووووو  غک   ا ووووووس ط بووووو    نبوووووسا  غک ا  نوووووو 

نووو ک کرکد کالبوووسککد توووټ غک هرکبوووده حوووسدځ   وووا 

نوووووو   غک ا االووووووسد  وووووو  تد ځووووووس   م.ووووووت نوووووو  ا 

ښووو ات  غک ا  ووور ډک  ام وووسک  غر ووو م  غاووو  

ا ن ووووووووووی نبووووووووووسا  غک غمل سموووووووووودغا  حنس ووووووووووت غک 

نېصووووو   ځووووو  غنوووووې  کغیووووو . ټبوووووسء  ا  ووووور ډک  

ښ ات   غک مدح  غاو  ا م.وت غک ن اد ځس  

 ن ی ج رک  غنې  ا .   

تو  ا قرآ  نرالم ځوېک  ملو  يو   نبوسا  ا  

اغړوووودا  ووووس   ووووره ېوووو  توووو  ملوووو  حوووور  ي  ووووا   

غک  ور نبوسا  غک  ره یوا يوق م  وه حسصو ،ږ  

ا م.ووووت غک غنووووې   توووو ا  ځوووو غک  تن ووووی صووووح

غ وېم  ير  حروی نساځ مو  غک نوسک غن وس  ېو  

م م.وووت    ووو وووری ت  وووره مخوووسيې مووو  ک   نووو

  :غټ  نسټدمل  ه ره نبسا  کر ي ت  ا  غر 
رررير ُر اْلَ ررراَجاِت  ) اغړووودا کاليوووي ا : َِ فَرررِا َّ النر يَّرررَة ُت

 «1» ِعَباَجاَت .

م.ووت اغړوودا ملوو  ه،وو  ا  ېوو  نووساغ   

 ت  نبساغځ  کرځ  .

 وو   ن   موو  توو  م.ووت  توو ا  ځوو    وو   ي وو  

 نمررررررررررا األعمررررررررررال  ارمووووووووووسی : ېوووووووووو  مبوووووووووو، نوووووووووورالم
ن   موو  توو  م.ووت  غک   وو س  ن تووا «١» بالنيررات... .

 ت ا  ت  ق ير .

غتاووس  ېوو    وو  ا ملوو  ن ووی توو  غنووې   ووره  

 أم.ت کن    ن  ن  ځر  ره  وم مو  نو   هللا
کاځوووووو  ا  نوووووو  ن ووووووی غجوووووور کانوووووو   هرمګوووووو  ېوووووو  

ََ  ) ارمووسی : ا وو   هللا ررَ اَج َنررْن َ:ررَأَل اللَّررَه الشَّ
َق ِنررْن اَرْلبِررِهل بَرلَََّررُه اللَّررُه َننَررا ُْ رر ِِ اِءل َةِ ْ  ِب َُ ررَ  ِزَل الشل

 «٥» َناَت َعَلل ِفَراِشِه .

هوووو ي ېوووو  توووو  غنووووې   ووووره ا هللا  

ی  نووو  ا ت ووسسی غاووو   وووهسا  کغوو غر  هللا ت وووسس

توو  ن ووی  هوو   ووم نوو  ووه دغم  مقووسک ځوو  ا وو   

  م  د،. ار  ټسمد 

ړوودا منهوو ک يووق ک موو  غحووساملث  ټ ووس  نوو   اغ

ي وووووووو  ا غ ووووووووورغء غک م ووووووووورغ  حوووووووودملش  وووووووووا  وووووووووم اغ 

يووو  يووو ا  مبووو،  أ ک ټ وووس   ووو   ېووو  ا هللامنهووو

ټسموود    م  موو  اوورض  وو   غک اغ  ووم  نوورالم

مووت غاوو  توو  کاځوو  ککالووی  وو   ېوو  چووس ا  وواس غ

م  وو  ن يوو  قدوود غک نووپک کنوو ک ملوو  چبوود غجوور ټوو  

مو  ک  غک چوس  یوانو   هو   وم نو   کان   نوږ  

يوووووره يوووووق چبوووووده غجرکمووووو   ېووووو  م  وووووا کنووووو ه  نووووو 

 کان   ن،ږ .

  :ارمسی أ  هللااغ امګ
ائ  ائ    ىې   ې  ې  ىچ 

ۈئ          ۆئەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

  6٥األعراف:  چۈئ  ېئ

مووس توو    ا  اک  ېوو  غموور نوو    آکغملوو  ک  

نووووودغيت  وووووره غک ا  سم ووووو  تووووو  کنوووووت  وووووا ن وووووی 

 نوووووو  نبووووووسا   هللا توووووو  يوووووو ال ا مخ موووووو  کغرئ )ا

حوووس   وووا ېووو  نوووسيا  نووو  ځووو   اکنووو ئ تووو  اغړووود

 امل  غرکم   ملس ریء.

 نوووت غک نبوووسا   وووره ېووو  االوووسک ن وووید طسنووو   

 ووو  ت کوووو  ووود،د مووو   نووو  ن وووی ټسطوووی  ووود،  غک

 وو غک غک غجوور توور  موو  مرځووا ن،ووږ د ي وو  هرمګوو  

 ارمسی : أې  هللا
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  چ 

ې  ى  ى      ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  

ېئ  ۈئ  ۈئ       ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ی ټبووسء  ا ن ووم   ووره ن ووی ا  غک ن وو

موو  کرغموود  ټسملوود ن ووم  اه نوو    وود، ځوور 

طرالقوووووووو   وووووووووا    هوووووووو  ن ووووووووم توووووووو   وووووووو  

کم م  ا ا  کجها غا  غموسک ټخوسا  

توووووووووو  ن ووووووووووی ناووووووووووسک صووووووووووح ت  ووووووووووا ټووووووووووسک 

) باُ ال لم ابر   ال(رال  نلت اسی ا :
ټووسک ا  توو  ا   ووا ېوو  ن ووم  ة ال مرر  

ن ووی غاوو  ک د موو   کرغموود  ا قوو   غک 

 ځ   ن  سء ارمسی : 

ع(رريم ةال مرر  بَّعلررم ال لررم بَّعمرر  
 کَّ ما  راط نست(يم :(يم ة
ن ووووووم ان ووووووی ترځوووووو   ووووووبو ک  غک  ی اووووووی:
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ا   ښووو اسی ک  غک قووورآ  نووورالم یوووا ي  وووايی ک د

هللال ټووووو  کاځوووووو  ا ن  وووووو   )م اغک وووووايی  وووووود،ټووووو   وووووو

  کنوووو   غک ا  ټوووو  توووور  غنتوووومغ  ت  ا موووو  ملساکموووو

کاځوو  ککغیو : ځووس ا  أک و  یووا ت،(تو لد هللا )کنو   

ځو غک ا  ت  ا م  ت  مقسټوی  وا هو  نو   کها 

ټووو  کانووو   موووس ن وووم   اه نووو   کک غک م اکځووو  موووا 

ځووووس ا ا ووووس ي ووووساه مووووا قوووورآ  غک ا   ووووم ښوووو اسی کک 

ټوووو  کاځوووو  ککغیوووو : ااک  ا   أد هللاي  وووايی کک 

ېوو     ووا ځووس ن ووم ا ا  ي ووساه  اه نوو   کک الووی ټکک 

ا  ک ي  ايی ک   ااځ  نسيم ککاليی  د، غک قرغ  ا

ا  ي ووساه ېوو  ااځووو  قووسا  ککاليوووی  وود، غک اغ ااځووو  

تووووو  ام وووووس  وووووا کاليوووووی  ووووو   ا د ټ وووووس ټووووو  تووووور  غمووووور 

ک وووووود، توووووو  موووووو  ټوووووو  نوووووو  ن سووووووی  وووووود، غکا ځوووووو  ټوووووو  

 غکغ اځ سی  د، ....

غ حوودملش ذنوور نووو   ا  ېوو  ا :غټوو  غيقوو م 

غاوووووو    وووووو     وووووېکيووووو  ټ وووووس یووووووا کاليوووووي ا : مووووووس 

غکاالوودسي که ېوو  کاليووي: غوو اه ن ووا غمر وووسء ا  غک 

ټوووووود  نوووووو  ااکېجوووووو  ن ووووووا ا  ېوووووو  اک   ووووووره 

ځس  موسټ  ن   غک اغ ان   نو   ېو  اک  ا 

 نوووووووو   توووووووو  ه،ووووووووم ا  غک حووووووووس  اغېوووووووو  ا  نوووووووو   

غن ووس  ا  نوو   توو  ه،ووم موو  ا . ا غمر ووس  غاوو  

هدغءد صوودملق،  غک مخ دووو،  کا ووا  ن  ووسءد  وو

ا  غک ټد ن ا  ن  ا  ېو  ځسم مو  اک   وره 

موووووسټ  نوووو   ېوووو  ا وووور ک وووود، اک  ا  نوووو   توووو  

 «٠١» ه،م ا  غک اک  ا  ن   ت  ه،م م  ا .

توو  ا  حوودملش  ووا ا قوورغ  نوورالم   نوو  قووسا  

ي سا  وم سوات کن ود ذنور  و   ېو  ا غنوې  

ترځووو د ا ځوووس  ښووو ات د ا مووو کد  ووووهر د ا اه ا 

ح  ن يوو  غک االوووسء توو  م نووو  ځوووېک  صوونت غک مووود

ا  أغک قوووووووووور   نوووووووووو  د موووووووووو  د ک ا  ېوووووووووو  ا هللا

ناسک ځېک  غک اغ امګو   و   نبوساغ د طسنوس  غک 

  ن ي  ن تا ت اه ت  غنې   ره ځر  ره ن ک.

ا غنوووووې  تووووو     ووووو  غموووووسک ټخوووووسا  تووووو  ن وووووی 

صح ت    ا  ن  اا  منرک کغق   ت  ن ی  بد 

ملوو  غووټ  ا  ووره اغ مقووی نوو   ا  ېوو  ا غووسا ن يوو 

 أغک هللا کووټ ا اغښوو ال دک دم وو  توور  ټبووده  وو ه
ځووو  یوووا  نووو  ن وووی صوووسلح  غن وووس  ېووو  نوووسيا ا 

 أي ووساه یووا نوو   که ک وو    ککرځوو   هللا أهللا
 نووو  کوووټ ا اک  انوووس اغغ ښوووا   يووو  نب ووو  ا غوووسا 

  «٠٠» ي  ن س  غا  ير  ن ک.

ی      یېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی

جب  حب    يئی  جئ   حئ  مئ  ىئ

:  چخب  مب  ىب  61١الب(َر

 ووووووی ن،مغځ مووووو  توووووو  غ  مؤمبوووووسم آ ن 

 غا ا وووو ي د ا  نوووو  چووووس توووو  غحاووووس  ټووووساکي  غک آ

ه،وووم مووو  نوووسکا  نووو ئد ېووو  ن وووی موووس  مو ووود، 

  یوووا ښووو اي  ي وووساه يګووو   غک موووځوووس  ن  ووو  ځووو  ا 

نووور . ا  نووو  ا تووور نووودغ  غمل وووس  ک  غک مووو  تووور آ

يګتوووت مثوووس  اغړووودا ا د ي ووو  ملووو ه ښووو ال  ځ،وووږه 

ک د   ووو  ېووو  ټوووساغ  تووور   ېووو  اکره  تووور  مس وووا 

ککاالوووووووووووووږ د   يووووووووووووو  اکره ځوووووووووووووور  مل ړووووووووووووودا غک ځ،ووووووووووووووږه 

  سغ وودا ښوو ال  تسنوو  تووست   وود،. ا  ن  وو  ېوو  

ت  ن ی ک مس   ره ا ن،مغ  ن مو  مو و  ک يو  

کهد يوو   غوو  غاوو   وو    وودی ا  نوو  دال ځوو  موو  

   داه ښووو ا  ا  وووسارغم  ځووو   ووواغړووودی کا وووي غک 

 هللا نسا  م  ا .

 ام   ا   ن ک ن ی  ا ې  االسء غک ځس  ښ

کيوور  ا  نوو  ن ووی غاوو  غنووې  نووام  وود،  غک 

 غجر یا ي  مب   در  د،.

غاوووووووو  اکغملووووووووت ا  ېوووووووو   رهوووووووووورالوووو   ووووووووووغټ يوووووووو 

َِ )  ارمووووووسمليي ا : ا وووووو   غنوووووورک ِ  َّ َأةََّل النَّررررررا
ل فَرأُِتَر بِرِه  لیُرْ(َضل یَررْاََّ اْلِ(َياَنرِة َعَلْيرهِ  َُ ةَُ رٌ  اْ:ُتْشرِ 

َ ال اَاَل: َفَما َعِمْلرَت ِفيَ را  اَراَل: فَرَ رََّفُه نَِ َمُه فَرَ َرفرَ 
ررََّْبَتل  ُتل اَرراَل: َْ ُْ  ...اَاتَرْلررُت ِفيررَ  َحتَّررل اْ:ُتْشررِ 

 «٥» .... َحتَّل أُْلِ(َر ِفر النَّاةِ 
ا ق سموووت تووو  کاځ ټووو  ا   يووو  غاووو   

رکمبووووی ا ااالوووو  ډکيوووو  ن  وووو  ا دوووو   ن،ووووږ  ملوووو  ا 

ک وووووايی  نووووو   ووووو   ېووووو   وووووه د  ووووو   ک  اغټووووو  

توسيل ټو  کاځو  ن وی  و   ت  ا مو  ېوو   هللا ) ود،

موووووووو  کنوووووووو   موووووووو  ا  ټوووووووو  یووووووووا تووووووو  اه نوووووووو   که ملساک 

هللال ټوووووووو  کاځوووووووو  کغیوووووووو  ا مووووووووس ا  )غنتوووووووومغ  کنوووووووو   

 وووه دل  ت  ا موو  تووو  کرغمووود  ځووس هووو  نووو   کها )

ټوو  ککغیووا: ا  وواس توو  داه  ووا مووا جګوو ه نوو   که 

هللال ټوو  کاځوو  ککغیوو :  ځوور ا  ېوو   ووه د  وو کد )

ا  ي ووووووووساه جګوووووووو ه  ککالووووووووی ټ  ووووووووا ځووووووووس ا  ااکغ  ا

 ود، اغ هوو مره  ره کا ا  ن يو  ېوو  ااځو  ککالووی 

ام وووس  وووال کالوووی  ووو   ا  ټ وووس ټووو  تووو   )غک اغ ااځووو 

توور  کنوو    وود، توو  مو  ټوو  نوو  نوو    وود، ځوور غمور 

ا  ې  غکا  ا غکغ اځ سی  د،د ټوی  نو   و   

 اه نوو   ک  غک م اکځوو  یووا  ووم یووا ا  ېوو  ن ووم 

ا غنووې  توو  غرکموود اغ ذنوور  وو   مدوو   

اغنووو   ېووو   غک مووو ا مدووو   مووو مږ ځووو  اغ ت نوووسک

غنووووووې  ا   يووووووو  نبوووووووساغځ  غک غن وووووووسي  اک  ا  

ېووو  يووو   نووو  ترځووو   ووو   غن وووس  غک نبوووساغ  نووو  

 نووووو  ا قووووورآ  نووووورالم ځوووووېک  غک ن وووووم ک  غک نووووو  

 نوووووووووو  موووووووووو ا نبووووووووووساغ  ک د بووووووووووسء  مبثوووووووووو اغ ا د 

ڄ     ڄ  ڄچ  ارموووووووسیا: أهرمګووووووو  ېووووووو  هللا

6٦الفراا :  چچڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
 

  غک  ووور هووو  ېووو  ا نووو  نووو ه کره ا 

موو ، ټوو   نوو  اغ کغن وو د ا اکر  توو  ه،ووم ټوو  یووا 

کغيوووووووو  کک. ت وووووووو ذ ټووووووووس  موووووووو  مثووووووووی   ووووووووی  وووووووونه 

 م ا  س... غلحسي .

  ووووووووووووووووووووووم موووووووووووووووورنووووسا د ټووووووسک ن وووووووووو ت غيبخوووووووووووصح -2
 .۵۱۲۷ن   د ا حدملش   وره:  ت  م غيقرآ  ک

سء فووووووي ووووووووووس جوووووووووووووووووووون د ټووووووسک موووووووووووووووووووووورموووووووووووو  غياووووووووووووو ب -0
د ح ووم یووا ۲۹۱۸ت  وو م غيقوورآ د ا حوودملش  وو وره: 

ل حاوو   توور  نوو   ېوو  اغ حوودملش: ) دتص َحَاوو ص َصووح 
 صح ت ا .

وو مابد غمسک غح دد ا غيدودملق  نس وو  ټنوت 3
د ا حووودملش ۱۸۳د مووو  ۴۲د  ووو ياضووود، هللا ناه وووس بووو  ټ ووور 
. حوووووودملش صووووووح ت ا . ا  وووووو  ا ۲۵۳۱۳ وووووو وره: 

 مؤکب ت  ځوق ق  ره.غا 
وووووووو ماوووووووبد غموووووووسک  ح ووووووودد ا حووووووودملش اجوووووووی مووووووو  4

د موووو  ۳۸.  وووو يصوووويی هللا ن  وووو  ک وووو م صووووحسک ا وووو   هللا 
د  ووووووود   ووووووو دا ۲۳۴۸۲د ا حووووووودملش  ووووووو وره: ۴۶۶

ألاامووووووووؤکب کغیوووووووو :   ووووووووبسا یووووووووا حاوووووووو  ا . م ابوووووووو  
  سم  .

م طوو   مووسک مسيوو م ټووسک مووس جووسء فووی غيقوورآ د  -1
  .۳۴۸ م  د۱  ي
يوودا غ خاووسا دټوو  نسټوودي د و اا غ واووسا نيووى غ وووووووووو2

مو وووووود  موووووو،  ټوووووو  ن وووووور ټوووووو  نبوووووود غي پيووووووپ نسټوووووودي  
د ۶ ووووووولد  وووووو ي ۱۲۵۲غ اوووووو فى:  غيدموووووووق  غلحبنوووووو )

ټ،وومک  يوو م   چووس   ووس   -موو د ب: اغا غينكوور۳۲۶
 ک.۱۹۹۲ - و ۱۴۱۲
ووى  2

َ
س  غيووَ ْحي    

 َټووْدءګ
َ
ووس 

َ
 ك

َ
ْدووې

َ
ووو صووح ت غيبخووسا .  

و   
َّ
    غي 

ْدو   َکَ وَا ګ
َ
ى هللاګ َن 

َّ
َم َصوي

َّ
ا يو م    و وره حودملش:   ۱. 

صووووووووووووووح ت  مووووووووووووووسک ماوووووووووووووو م د َټووووووووووووووسکګ  - 1
دی  هللا   وووووي َ ووووور  وووووَهسَاو  ف 

َّ
وووووا  غيو

َ
 
َ
ْوَبسک  ط غْ وووووا 

ىد ا حدملش   وره: 
َ
َ سس

َ
 .۱۹۱۹ت

 رررحيح انررراَّ نسرررلمل بررراُ َنرررْن اَاتَرررَ   -9
ررررْمَ ِة اْ:ررررَتَح َّ النَّرررراَةل ج حرررررُی   لِلر یَرررراِء َةالسل

 .۹۴۵۵   وره:
ن :ررررأل ررررررررررر لمرررررررررُ الاافااررررررررررالج -٠١

عن الُةاء الشافر ج شمس الىين نحمرُ برن 
ل  أبرر باررل ن ررةف ارره ابرن اريم الجازیره :ررُر

 ل ط: جاة الات  ال لمية.۹۵نخ 
ُُ َنررِن اْ:ررَتْأَ َر ٠٠ ررر  ررحيح البخرراةيل بَررا

َأِ يررررررَرا فَرتَرررررررَرَك اأَلِ يررررررُر َأْ ررررررَرُُل فَرَ ِمررررررَ  ِفيررررررِه 
َنْن َعِمرَ  ِفرر َنراِل َغْيرِرُِل الُمْسَتْأِ ُر فَرهلَلاَجل َأْة 

 .۹۹۵۹   وره:فَاْ:تَرْفَضَ ل ج حُی  
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از ديتتر زمتتان تتتا کنتتون، يكتتی از 
پسنديده ترين کارها در ميتان تمتام   
ملل و اديان، کشتت و زراعتت بتوده    
استتت؛ چنانچتته تمتتام اديتتان الهتتر 
کشاورزی را شغلی مقدس دانستته و  
پيشوايان مذهبر در هر عصر، عتالوه  

خود با کمال عالقمندى به کار بر آنكه 
زراعت اشتغال داشته اند، مردم را نيز 
به اين کار وادار متی ستاختند. آبتاد    

بتزرگ   خداونتد خواستت    زمينکردن 
بردارى از منابع و  است و همچنين بهره

استت   مختلف ميسار قرطر آن، به يذخا
و يكر از بهترين طرق آنكته در آمتوزه   

ر نيز مورد تشويق و ترغيب های اسالم
  .کار است قرار گرفته، مسئل  کشت و

 زراعت در اسالم اهمیت کشت و

مبين اسالم عنايت ويژه ای به  دين
دارد. بر ايتن استاس،   زراعت  کشت، و

يكی از مهم ترين قراردادها در اسالم، 

اى تعجتب نيستت کته    اين، ج بنابر
کنند کته   تمام ملتهاى دنيا کوشش مر

صنعت زراعتی و دامدارى ختود را تتا   
ستتر حتتد امكتتان توستتعه دهنتتد و از 
صنايع مدرن براى اين توستعه کمتک   
گيرند. نيتاز بته ايتن دو، تتا آن حتد      
اساسر است که گتاه کشتورهاى بته    
اصطالح ابر قدرتر همچتون روستيه،   

ن زمينه براى رفع نيازمندى خود در اي
شتوند بتا دادن امتيازهتاى     ناچار متر 

سياسر دست نياز خود را بته ستوى   
 کشورهاير که درست در قطب مخالف

ند، دراز کنند! و به همتين جهتت در   ا
اسالم و تعليمات حيات آفرين آن بته  
مسئله دامتدارى و زراعتتی  اهميتت    
فوق العاده زيادى داده شده است و بتا  

را بته   مسلماناناستفاده از هر فرصت، 
 تشويق نموده است.شغل اين دو 

کريم به اين نتيجته   قرآنبا بررسی 
می رسيم که اين کتاب الهی بتا لحتن   
تشويق آميزى از موضوع کشت و زرع 
سخن به ميتان آورده و منتافع آن را   
  اعم از منافع غذاير و پوششر بر متر 
بتا   شمرد. قرآن مجيد در سورۀ هتود، 

زمتين و نعمتهتای    آفترينش اشاره به 
فراوانی که خداوند متعتال در اختيتار   
انسان قرار داده است، انسانها را به آباد 

 فرمايد: زمين فرمان داده می کردن
  1٠ اج: چجئىئ ی ی ی یچ
اوست که شما را از زمتين پديتد    "

تمرکز می ساخت، نخست قوای اسالمی را م
ستالهای   دستور حفر چاه می داد و از همان

 زراعتت  و دار به کشت اول هجرت آنان را وا
سعی و تالش به  و باغداری نموده، آنان نيز با

اين امور اشتغال می ورزيدنتد و در اثتر آن،   
 اراضی بی حاصل بسياری آباد گرديد.

زراعتت و نهتال    آن حضرت به کشت و
هميت می داد که به پيروان شانی آنچنان ا

 ةضرر اهلل عنرهعرن أنرس برن نالر » خود می فرمتود:  
: " نررا نررن نسررلَم  ررلل اهلل عليرره ة:ررلماررال: اررال ة:ررال اهلل

ُْ َزْةعرراَ فيأْررُ  ننرره طيررٌر أة  نسرراٌ   َُ غر:رراَ أة یَرررهلْلَة یَررر
ا  له به  ُاة.   ٠٨٨6نسلم6٦6١بخاةی )«أة ب يمٌة  َلَّْ 

درختی را نيست مسلمانی که بنشاند  "
يا کشت کند نبتاتی را پتس بختورد از آن    

مگر اينكه بترای   پرنده يا انسان يا حيوان،
نهتالر بدستت تتو     "وی صدقه می باشد

اگر  یکه رسد از قيامت اثر یبدان باشد اگر
 هيچ فكر ،می توانر آن را بكارممكن بود، 

اهميتتت ايتتن  ستترانجام در متتورد مكتتن،
کته  موضوع تا جايی است که حتر امتروز  

هاى توليدى و ماشتينر آن قتدر    دستگاه
گسترده شده که همه چيز را تحت الشعاع 
خود قرار داده است، دامتدارى و زراعتت   

زندگر انستان را   یمهم ترين بخش توليد
دانيم پايه اصلر  دهد؛ چرا که مر تشكيل مر

و بته  ، در اين دو قسمت نهفته شتده  تغذيه
همين دليل رسيدن به حتد خودکفتاير در   
قسمت دامدارى و کشاورزى نه تنها ضتامن  
استقالل اقتصتادى استت؛ بلكته استتقالل     

 مربوط است. سياسر نيز تا حد زيادى به آن

مزارعه و مستاقات استت کته    
تتا   ،مربوط بته زراعتت استت   

توسعه بيش تری پيدا کند. بته  
همين جهت، از اوايتل ظهتور،   
اسالم  تأکيد بر بهتره بترداری   
مناسب از منابع طبيعی و معادن 
و نيز آباد نمودن زمينهای باير و 

ه و پيشوايان ديتن  وا افتاده، بود
با عمتل ختود، متردم را بته آن     

 می نمودند. هدايت و تشويق

که  نقطه ایدر هر اکرم پيامبر

https://pasokhgooyan.ir/tag/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/
https://pasokhgooyan.ir/tag/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af/
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https://pasokhgooyan.ir/tag/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1/
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 "اش داريد. آورد و خواست که آباد
 روايت است که گفتت:  ابوهُريره زا

اگر کسی سگی  ﴿فرمُودند:  خدا پيغمبر
زی يک رو هر از عملش در داشته باشد،

رای ی کته بت  يراط کم ميشود، مگرسگق
وانتتات  ت حيا حفاظي حفاظت کشت و

 (9399)بخاری« باشد
 زراعت خصوصیات کشت و

 زراعت يكی از ثروتهای خدا کشت و
دادی است که موجب برکتت در متال و   
زندگی می شود و اگتر متی بينتيم در    
برخی زمينها برکت، جای خويش را بتا  
بی برکتی عوض نموده است، شايد بته  
خاطر اين است که در برخی کشاورزان 

اميد به خداوند متعتال جتای   باغداران، 
داده  …خويش را به اميد به غير خدا و

است ]البته استفاده از امكانات و بهتره  
برداری از خدماتی همچون بيمته هتای   
زراعتی از بتاب محكتم کتاری، امتری     
پسنديده و الزم است؛ اما نبايد اميد به 
رحمت خداوند را در افراد ضعيف نمايد؛ 

مشتاغل   چنانكه متأستفانه در برختی  
 مشاهده می شود. 
 دالئل کم محصولی

قحطی و خشكسالی، کم آبتی و کتم   
محصولی، سرمای شديد يا آفات، گزينه 
های مختلفتی استت کته در زمانهتای     
مختلفی از تاريخ بته وقتوع پيوستته و    
کشتتت وزراعتتت را بتتا مشتتكل روبتترو 
ساخته است. مروری بر آيات و روايتات  
ر نشانگر آن است که عوامل مختلفتی د 
اين زمينه دخالت دارند کته توجته بته    

 آنها ضروری می باشد:

يكی از آثار اجتماعی گناه، خشكسالی 
و نباريدن باران، نزول بال و آفات، و تغيير 
در نعمتهای الهی استت؛ چنانكته قترآن    

پيونتد روشتنر    کريم در آيات بستياری 
ميان مسائل معنتوى و متادى بتر قترار     

بازگشت بته  سازد و استغفار از گناه و  مر
سوى خدا را ماي  آبادانر، خرمر، طراوت، 
سرسبزى و اضافه شدن نيروير بر نيروها 

 فرمايد: معرفر کرده، می

هتاى ختود را    خواهيد ميتوه  مر
به اين ترتيب آنها بته  « بچينيد!

سوى باغشان حرکت کردند؛ در 
که آهسته بتا هتم ستخن    حالر 
مواظتب باشتيد    »گفتند کته  مر

امروز حتر يتک فقيتر وارد بتر    
و چنتان آهستته   « شما نشتود! 
گفتند که صداى آنهتا   سخن مر

به گتوش کستر نرستد، مبتادا     
مسكينر خبردار شتود، و بتراى   

چينر، يا گرفتن مختصرى  خوشه

نابود شدند. ماجرا چنين بود که اين باغ 
 در اختيار پير مرد مؤمنی قرار داشتت، 

گرفت، و بقيه  که به قدر نياز از آن برمر
داد؛ امتا   را به مستحقان و نيازمندان مر

هنگتتامر کتته چشتتم از دنيتتا پوشتتيد، 
فرزندانش گفتند: ما خود بته محصتول   

چترا کته عيتال و     اين باغ سزاوارتريم؛
تتوانيم   فرزندان ما بسيارند، و متا نمتر  

مانند پدرمان عمتل کنتيم! و بته ايتن     
ترتيب تصميم گرفتند تمام مستمندان 

گرفتنتد،   را که هر ساله از آن بهره متر 
 محروم سازند.

دهد کته    اين تصميم آنها نشان مر ]
اين کار ناشر از نياز نبود؛ بلكه ناشر از 

ها بود؛ زيرا انسان بخل و ضعف ايمان آن
تواند کمر  هر قدر هم نيازمند باشد، مر
ر را بتته ثمتت از محصتتول يتتک بتتاغ پتتر
 نيازمندان اختصاص دهد. 

افزايتد:   سپس در ادام  اين سخن مر
به هنگام شب، در آن موقع که هم  آنها 

بودند، عذاب و بالير فراگيتر   خوابدر 
پروردگار بر تمام باغ فرود آمد،  سویاز 

اى مرگبار چنان  آتشر سوزان و صاعقه
بر آن مسلط شتد کته آن بتاغ خترم و     
سرسبز همچون شب ستياه و ظلمتانر   
ر گرديد و جز مشتر خاکستر از آن باق

نماند. به هر حال، صاحبان باغ به گمان 
اينكه درختهاى پربارشان آمادۀ چيدن 
ميوه است، در آغتاز صتبح يكتديگر را    

به سوى کشتتزار   »صدا زدند، و گفتند: 
و باغستان ختود حرکتت کنيتد، اگتر     

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ 

ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    

  ٨6 اج:  چی  ی   جئ    حئ
و اى قوم من! از پروردگارتتان طلتب    »

آمرزش کنيد؛ سپس به سوى او بازگرديد، 
ن( آسمان را پر در پتر بتر شتما    بارا تا)

بفرستد و نيروير بر نيرويتان بيفزايتد! و  
«  از حتتق( بتتر نتابيتتد! گنهكارانتته، روى)

مؤلف فی ظالل القترآن در تفستير آيت     
آنچه هميشه ديتده   » شريفه می نويسد:

 و می شود اين است که اربابتان زمينتی،  
پرستشتتگران  همچنتتين پتترده داران و 

ن هستند کته گتاه   خداگونه ها نيازمند اي
خدا گونه هتای زمينتی    گاهی به اربابان و

از قبيل  برخی از صفات الوهيت را بدهند،
همت    رحمتت،  احاطه، قهتر،  قدرت، علم،

اينها بدان خاطر است که مردمان در برابر 
خدا گونه های زمينی کرنش برند  اربابان و

 آنها را پرستش کننتد! چته ربوبيتت و    و
معبوديت نيتاز   وخداوندگاری به الوهيت 

 دارد تا بنتدگان بته ستبب آن خضتوع و    
خشوع کنند ! هم  اين هتا هتم از ستوی    

پرستشگران رنج زيتادی را   پرده داران و
کسانی هم که تنها خدا را می  و می طلبد،
اهل توحيد هستند بايتد رنتج    پرستند و

کوشش خود  تمام تالش و بسياری ببرند و
ف يانجتام وظتا   را صرف آبادانی زمتين و 

 جانشتينی در آن کننتد،   خليفه گتری و 
 بتترعكس پرستتتش کننتتدگان اربابتتان و
 خداگونه های زمينی کته تمتام تتالش و   

نواختن  کوشش خود را صرف طبل زدن و
زمزمه  آواز خواند ن ها و آالت موسيقی و

تقتديس   تسبيح گردانتدنها و  کردن ها و
ختدا گونگتان    کردن های ايتن اربابتان و  

(291ص 3ج فی ظالل القرآن، )« دروغين می کنند! 
 

دين مبارک اسالم بر رسيدگی به فقترا  
و مساکين تأکيد فراوانی نموده و در متال  
اغنياء سهمی را برای آنان قرار داده است. 

سورۀ قلتم   33تا  17قرآن کريم در آيات 
اى از ثروتمندان اشاره متی نمايتد    به عده

که داراى باغ خرم و سرستبزى بودنتد، و   
سرى و عتدم انفتاق    اثر خيره سرانجام بر

 استاد امان وفا 

 

https://pasokhgooyan.ir/tag/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/
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 !«کنندگان استقامت

خداوند متعال، هم  انسانها را آزمايش 
کنتد؛ اماتا آزمتايش و امتحتان همته       مر

يكسان نيست. گاهر کتم شتدن متال و    
محصوالت يا پيدا شدن خوف و تترس و  
ساير مشكالت، به خاطر آزمتايش الهتر   

، و گاه پر محصولی و وفتور نعمتت.    است
البته نبايد از نظر دور داشتت کته کمتر    

انشتهای زراعتتی و   اطالعات زارعان از د
عدم مديريت صحيح نيز عامتل مهمتی   

اين، در  برای کم محصولی می باشد. بنابر
زمان حاضر کته کشتت و زرع نيازمنتد    
استفاده از آالت و ابزار و روشهاير تتازه  
است؛ الزم است کته دهقانتان، آنهتا را    
مورد استفاده قرار دهند و در کار با آنهتا  
ل مهارت پيتدا کننتد تتا ستال بته ستا      

محصول بهتر و با کيفيت تتر بته دستت    
، ختانواده آورده و عالوه بر معاش خود و 
 ديگران را از آن بهره مند نمايند.

به  آنكس کند عرضه کاالى خويشهر 
  بازار ما اى پسنديده کيش

نه چون  بود چون مجاهد به راه خداى
  ريمحتكر کافر و بی حيا
 وظیفه حکومت اسالمی

. به کار گمتاری افتراد کارشتناس و    1
از  برنامه های حكومت اسالمی کته   امين

می تواند در توليد محصتوالت زراعتتی   
افتراد  موثر باشتد، مستئوليت دادن بته    

کاردان و امين است تا امتور زراعتتی را   
زير نظر گرفته و نهايت تالش و کوشتش  

 خويش را به کار گيرند.
قرآن کريم دليتل پيشتنهاد حضترت    

را  بتترای سرپرستتتی امتتور  ؛يوستتف
ل يعتی ، کاردانی و آگاهی او در مستا زرا

 دانسته، می فرمايد:
چ     چ    ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ 

  ٨٨یا:ف:  چچ
( گفتت: مترا سرپرستت    ؛ف)يوس

مصتر( قترار ده، کته     خزائن سترزمين) 
 «نگهدارنده و آگاهم!

 » مفستتترين کتتترام متتتی نگارنتتتد:
ميدانست يک ريش  مهم نتا   ؛يوسف

ميوه براى سير کردن شتكم ختود، بته    
رستد   رسراغ آنها برود! چنين به نظر م

که به خاطر سابق  اعمتال نيتک پتدر،    
جمعر از فقرا همه ساله در انتظار چنين 

چينر بتاغ شتروع    ايامر بودند که ميوه
د آنها گردد و لذا اين يعا  اى شود و بهره

فرزندان بخيل و ناخلف چنان مخفيانته  
احتمتال   ی راحرکت کردند که هيچكس

ندهد که چنتان روزى فترا رستيده، و    
با خبر شوند که کار از کار  هنگامر فقرا

گذشته باشد. و بته ايتن ترتيتب آنهتا     
صبحگاهان به قصد باغ و کشتزار ختود  
با قدرت تمام بر منع مستمندان حرکت 
کردند؛ اما هنگامر که آنها باغ ختود را  
ديدند، چنان اوضاع به هم ريخته بتود  
که گفتند: اين باغ ما نيستت، متا راه را   

دنتد: بلكته متا    . سپس افزو ايم گم کرده
خواستتيم   محرومان واقعر هستيم؛ مر

مستمندان و نيازمندان را محروم کنيم؛ 
اما خودمان از همته بتيش تتر محتروم     
شديم. هم محروم از درآمد مادى، و هم 
برکات معنوى که از طريق انفتاق در راه  

 آيد. خدا و به نيازمندان به دست مر
در اين ميان يكر از آنها که از همته  

تر بود گفت: آيا به شتما نگفتتم:   عاقل 
گوييتدا نگفتتم:    چرا تسبيح خدا نمتر 

خدا را به عظمت ياد کنيد، و از مخالفت 
او بپرهيزيتتد و شتتكر نعمتتت او را بجتتا 
آوريد، و نيازمنتدان را از امتوال ختود    

منتد ستازيدا ولتر شتما گتوش       بهره
 نكرديد، و به روزگار سياه افتاديد!

از  ومملت  ه ایسامانی های آن جامعت ه ب
ش ا ل اقتصتادی يدر مستا  ستم، ظلم و

اکنون که آنهتا بته حكتم     نهفته است.
که  چه بهتر اجبار به سراغ او آمده اند،

نبک اقتصاد کشور مصتر را در دستت   
از  به ياری مستضعفان بشتتابد،  گيرد و

 تبعيک ها تتا آنجتا کته قتدرت دارد،    
حتتق مظلومتتان را از ظالمتتان  بكاهتتد.

ستامان آن   بگيرد و به وضع بی ستر و 
 سامان بخشد. کشور پهناور،

که در  مسائل کشاورزی را، مخصوصاً
اهميتت  حتايز  در درج  اول  آن کشور

باتوجه بته ايتن    و زير نظر بگيرد، بود،
 فراوانتی و  سال های پتر نعمتت و   که:

 سپس سالهای خشكی در پيش استت، 
توليتد بيشتتر    مردم را به کشاورزی و

در مصرف فراورده هتای   دعوت کند، و
جيره بندی صترفه   سرحد کشاورزی تا

جويی نمايد،وآنها را برای ستال هتای   
    1ص1 1ج ه، (7تفسيرنمون ).«.قحطی ذخيره سازد 

پس چه زيبا و ديدنی است هنگتامی  
گتاه   که دهقان و کشاورز بيل بر دوش به

غروب خورشيد با چهره ای خستته امتا   
خانته   اميدوار و با نشاط از سر  زمين به

باز می گردد و شبانگاه که بر کنار سفره 
می نشيند ناخودآگاه به خود می بالد که 
از رزق حالل می خورد و آنچه بر ستفره  

پايان و عترق   ارد حاصل تالش های بید
های ريزانی است که از بام تا شام داشته 
و با بهره وری از آب و خاک توانسته بته  
محصتولی دستت يابتد کته غتذای او و      
بسياری از همنوعانش را فراهم می آورد 

 و سبب بقای حيات آنان می شود.

و می توان گفت کشاورزان گنجينته  
نتد؛ چته از   های خداوند بر روی زمين ا

آب و خاک، دانه ها، ميوه هتا، گلهتا و   
گياهانی بر متی آورنتد کته از ستويی     
خوراک و بخشی از پوشاک و ديگر نياز 
مندی های آدميان را فراهم می آورد و 
از طرفی به زمين، زيبايی و طراوت می 

 بخشد و به آدميان شادابی و اميد.
 ق.من اهلل التوفي و                             

 

(411 -324ص 94ج تفسيرنمونه، )           
 

يكتتی از علتتل قحطتتی يتتا    
خشكسالی، امتحان الهی استت.  
 خداوند در سورۀ بقره می فرمايد:

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ 

 ڤٿ  ٹ  ٹٹٹ

: چڤ ڤ   ٠٨٨الب(َر

قطعاً هم  شما را با چيزى از  »
تتترس، گرستتنگر، و کتتاهش در 

ها، آزمتايش   مالها و جانها و ميوه
کنتتيم و بشتتارت ده بتته    متتر

https://pasokhgooyan.ir/tag/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/
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 صلح از دید گاه اسالم:
 آرامتش،  امنيت و آشتی ملی، صلح و
 ترقتی،  رفتاه و  يک پارچگی، وحدت و

نيتتک  آستايش و  ،تمتدن و پيشترفت  
های هميشتگی اهتداف    آرزو بختی از

واال و بزرگ هم  ملت های جهان و تمام 
جوامع اقشار بشر، بته خصتوص ملتت    

بته   مؤمن و متدين افغانستتان نستبت  
ساير ملل جهان به صلح، آشتی، امنيت 
و همديگر پذيری است، که مردم مظلوم 
و جنگ زده ما بيشتر از همه به صتلح و  

 امنيت  ضرورت مبرم داشته و دارند.
برای رسيدن به صلح و آشتتی ملتی   
نخست، از همه بهتر است به کتاب اهلل 

رجوع نموده مطتابق   و سنت پيامبر
تورالعمل هتا و  به فرامين، احكام و دس

هدايات آن، مسؤليت و وجايب خويش 
را انجام دهيم. چنانچه خداوند متعتال  

 می فرمايد:
٠١ -٥الحجرات: چ...ڱ ڱ ڳڱچ

  

نان بتا  مستلما  گروه از دو اگر و ترجمه:
جنگ کنند، پس ميان ايشتان  ديگر يك

گروه  واين د صلح کنيد، پس اگريكی از
 بآن گروه متجاوز کرد، ديگری تجاوز بر

رجوع خدا آنكه به سوی حكمبجنگيد، تا
کند، پس اگربه سوی خدا برگشت، پس 
ميان ايشان باانصاف و عدل صلح کنيتد  

خداوند داد دهنتده   وداد دهيد، هرآينه
گان را دوستت متی دارد. بته تحقيتق     
مؤمنان باهم برادراند،پس صتلح کنيتد   
ميان برادران تان وبترسيد ازخداوند تتا  

                        . شود. .رحم کرده  برباالی شما

صتتلح و امنيتتت در جامعتته باعتتث  

پيشرفت اقتصادی،آبادی و شتگوفا يی در  
عرصه های مختلتف تجتاری و سترما يته     
گزاری های ملی و بتين المللتی گرديتده،    
جلوی فقر، بيكاری، مهاجرت ها و آوارگتی  
های مردم را می گيرد و جامعته ومتردم را   

ل ستوق متی   به سوی آسايش وامنيت کام
دهد،اين زما نی ميستر خواهتد شتد کته     
همگی بته دستتورات کتتاب اهلل و ستنت     

وکارنامه های درخشتان آن   رسول اکرم
تمستتک جستتته و بتته تفرقتته، تشتتتت،  
و  پراکندگی واختالفات نقط  پايان بگزارند
ه و باداعي  برحتق الهتی و روش پستنديد   

أج عاا الری »  اند:فرموده  به پيامبرش یينيكو
ةالماعظرررة الحسرررنة ة  ررراجل م  ةبرررل باالحاَمرررة :ررربي 

 نت  ُ شانُ.«. بالتی حی احسن
خداوند متعال خطاب به پيامبرش  جمه:تر

فر موده اند: دعوت کن مردم رابا حكمتت  
وموعظتته هتتای نيكوبتته راه پروردگتتارت  
 وگفتگووتفا هم نمتا بته طريتق درستت و    

دعوت خود را بنتا   زيرا پيامبر پسنديده،
بتا موفقيتت    غاز نمودند وبرهمين شيوه آ

 جهان درخشيدند. های چشمگيری در

برمسلما نتان الزم   صلح: عدالت و انصاف در
ضروری است تا در اصالح و آشتی بتين   و
جنگ از عتدالت و   در گروه متخا صم و ود

تتام   حق بينی کامل و بگيرند و انصاف کار
از جزء ترين حتق تلفتی    مراعات نموده ورا 

زيرا طر فتداری از يتک   طرفداری ننمايند، 
يفه ای بی عدالتی و ظلم محسوب طا گروه و

 «93»شده مستحق گناه بزرگ می گردد.

 تفاوت قدرت و اقتدار:
تفاوت های عمده قدرت و اقتدار عبارت 

 اند از:

اقتدار، هميشه مشروع و قتانونی   -1
است؛ اما قدرت می تواند مشروع و نتا  

 مشروع باشد.
يت است؛ اما اقتدار، مبتنی بر رضا -9

 قدرت اغلب برزور مبتنی است.
بنا به سرشت، اقتدار دموکراتيک  -3

 «94»تر از قدرت است.
در حكومت دينتی، مشتروع بتودن    
قتتدرت و مراحتتل کستتب قتتدرت در  
جامعه، بتر دو شترط استتوار استت؛     

حتاال   شايستگی حاکم و رضايت مروج،
 به بيان اين دو شرط می پردازيم:

ایستگی های فکری شخص حاکم باید از ش -1

و واالیی های معنوی بهره مند باشد تا بتوانهد  

بشناسهد و   هدف های نظام سیاسهی اسهالم را  

اعالم کند و ابراز قدرت را در جهت دست یابی 

چنانچته کته    به آن اهداف به کهار گیهرد؛  
  :مودفر  ) کرم اهلل وجهه(حضرت اميرالمومنين

ای مردم! بی گمان برای تصدی  ترجمه:
رهبری، سزاوار ترين انسان همان  مقام و

کسی استت کته در اجترای کتار هتای      
ديگران نيرومند تر و در آشنايی 

 «95»به فرمان خدا، داناتر باشد.

در خطبه  ) کرم اهلل وجهه(آن حضرت
گتی هتای   ه باره ويتژ  ديگری در

 رهبر جامعه اسالمی فرمود:
سزاوار نيستت بخيتل    ترجمه:

جاهل و نادان و سمتگار، خائف 
رشوه گيرنده و تعطيل کننده  و

سنت؛ برناموس، جان غنيمتت  
بر امتارت   ها و احكام مسلمانان،

و پيشتتوای مستتلمانان واليتتت 
يابد؛ زيترا بخيتل، حتريص در    
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امتتوال آنتتان متتی شتتود و جاهتتل و  
مسلمانان را با جهتل ختود بته     نادان،

سوی گمراهی می برد و ستمگار، حتق  
 آنان را ببرد و خائف، بی عدالتی کترده 
مردم را محروم و مردمی را بهره منتد  

( و رشتوه  يتف و ميتل  می کنتد و ) ح 
گيرنده در حكم، حقوق انستان هتا را   
پايمال کرده، آنهتا را بته حتق شتان     
نرستتاند و تعطيتتل کننتتده ستتنت، بتتا 
تضييع سنت امت را به هالکت انتدازد.  
اين بيان، نشان می دهد که قدرت بايد 
 در دست کسی باشد که هم نيرومند و
مقتدر و هم عتالم بته حقتايق و هتم     

 «96» مهذب و وارسته باشد.
خاستتتگاه مردمتتی و  شههرد دوم: -1

رضايت عموم آنتان استت و ايتن کته     
حاکم و صاحب قدرت را مستقيم  مردم،
 ا غير مستقيم انتخاب کرده باشند.و ي

 رهبری جامعه استالمی، بتا   یادسپاری:
متتی و شتترط اول يعنتتی شايستتتگی عل

شرط  و باپيدامی کند اخالقی مشروعيت
يعنی اعمال قتدرت حاصتل    اقتدار  دوم،

دارنده قدرت مشروع ميشود و مردم از 
کرد؛ زيرا امت استالمی،   پيروی خواهند

و اطالع از  بعد از معرفت شرايط رهبری
 موظفتحقيق آن درشخص معين، خودرا

می داند که رهبری مشروع او را بپذيرد 
ی را بته  و با او بيعت نمايد و قتانون الهت  

 زعامت او اجرا کند.
 اقتدار ملی

اقتدارملی، اقتدار مردم جامعه استت  
و جامعه مرکب از دولت و ملت استت.  
اقتدار ملی، زمانی محقق ميشتود کته   

از ابتكارات وسيع و نبوغ علمتی  چنانچه 
يكتی از   دوران خالفت حضترت عمتر  

ول مهم آنجناب حكومتت جمهتوری   اص
است که هر شخصی را در بتاب حفاظتت   
حقوق و اغراض خود اختيتار کامتل متی    
دهند هر شخصی را با آزادی تمتام ايتن   
استحقاق حاصل بود و مردم علل االعالن 
ادعای حقوق خود می کردنتد. حضترت   

خود بذاته روزی در جمع عتام در   عمر
ن اين خصوص خطبه ای ايراد فرمود: حس

حقيقی حكومت جمهوری اين است کته  
پادشاه در جميع حقوق با عامته النتاس   
)مردم( درجته مستاوات داشتته باشتد،     
يعنی از اطتالق هتيچ قتانون مستتثنی     
نباشد. و از عايد ملک عالوه از ضروريات 
زندگی گرفته نتواند و در امور معاشترت  
عامه حيثيت حاکمانه ی او ملحوظ نشود 

اشد و هر متتنفس  و اختياراتش محدود ب
را از جمله رعايا استحقاق نكته چينتی و  
حرف گيری بر افعال و اعمال وی حاصتل  
باشد. جناب شان در اسنای تقرير ختود  
ظاهر فرموده که حيثيت خليفه متؤمنين  
 چيستا و اختياراتش تا چه حد استا 

ايشان در تقرير خود فرمودند: متن در  
مال شما که عبارت از بيت المتال استت   

قط همين قدر حق دارم که مربتی را در  ف
مال يتيم می باشد، اگر ختود مستتغنی   
باشم از مال يتيم هيچ نخواهم گرفتت، و  
اگر ضرورت باشد حسب دستور به قتدر  
خرج ضروری خواهم گرفت، شما متردم  
برمن چند حق داريد و در باب آن حقوق 

اول بايد که شما ازمتن موأختذه کنيتد،     
غنيمت بيجا جمع  اينكه خراج ملک و مال

نشود، دوم اينكه چون مال غنيمت بدست 
من بيايد بيجا صرف نشتود، ستوم اينكته    
وظايف شمارا افتزود کتنم و سترحدات را    
محفوظ نگهدارم و چهارم اينكه شما را در 

 «97» نياندازم. معرض خطر

چنانچه از ابتكارات وسيع و نبوغ علمی 
 دوران خالفت حضترت عمتر فتاروق   

ی قضا تحت نام صتيغه ی   ايجاد محكمه
عدالت به وجود آمد، نخستتين ديباچته   
ترقی و تمدن آنست که صيغه ی عدالت 
از صيغه ی انتظام ملک جدا باشد. بعد از 
تجربه ی سالها ايتن دو صتيغه را از هتم    

تفريق کرده اند،  الکن در عهد خالفت 
صتتيغه ی عتتدالت را از  عمرفتتاروق

 صيغه ی انتظام جدا کردنتد. در عهتد  
منصب داران  خالفت حضرت ابوبكر

ملكی خود فرايک منصب قضا را به جا 
نيز در آغاز  آوردند، حضرت عمر می

خالفت خود اين رواج را برحال داشت، 
چون اجرای هرصيغه محتاج به رعب و 
هيبت می باشد، بنابرآن خدمات قضتا  
را شخصی انجام نمی تواند داد که جتز  

ته باشد فصل قضا يا اختيار ديگر نداش
فرمتان   از اين جهت حضرت عمتر  و

بنام ابو موسی اشعری صادر فرمود که 
شخصی که با اثر و صتاحب عظمتت و   
اقتدار نباشد بته منصتب قضتا مقترر     
نشود، بنابر اين عبداهلل ابن مستعود را  
از فصل قضايا منتع فرمتود، و انتظتام    

 حكومت برقرار شد.
در جمعتی از اضتالع    حضرت عمر

اداره هتای عتدالت    ممالک محروسته 
برای فصل خصتومات دايتر ستاخت و    

 قضات را مقرر فرمود.
کبير  سلطنت رومای  قواعد دوازده گان

خر و ناز به که از برای اهل روما مايه ی ف
رود و سيسرو خطيب نامور روما شمار مي

اثنتای تقريتر    از روی فخر و مباهات در
خود راجع به قتانون و فرمتان فتاروقی    

ين قوانين بهتر از تصانيف گفته بود که ا
فيلسوفان عالم است، قانون روما الحتال  
موجود است هرشخص صاحب بصتيرت  
ميتواند تشخيص و موازنه کند که از اين 
دو قانون کتدام يتک بروستعت اصتول     

 «91»تمدن داللت می کند.
قترار   فرمان حضرت عمتر فتاروق  

بعد از حمتد و ثنتا، قضتا    » ذيل است: 
م را در فرضتتی استتت ضتتروری، متترد

حضتتور ختتود، در مجلتتس ختتود و در 
انصاف خود برابر بداريد، تا ضتعيف از  
انصاف شما مأيوس نگردد و شتريف در  
حيف و ميتل شتما طمتع نته نمايتد،      
شخصی کته دعتوا کنتد، بتار ثبتوت      
برگردن او می باشد، و کسی که منكتر  
باشد بر وی قسم استت، صتلح جتايز    
است، به شرطی که از آن حرام حالل و 

ل حرام نگردد اگر ديتروز فيصتله   حال

دولتتت و ملتتت بتته نقتتش و   
مسووليت ختود توجته کننتد؛    
ملت به مسووليت ها در مقابتل  
قانون و حكومت و هر آنچه کته  
لی برخاسته از هويت جمعی و م

او باشد، تن در دهد و دولت نيز 
به مسووليت های خود در برابر 
 مردم عمل کند. به ديگر سخن،

اقتتتدار ملتتی در ستتايه توجتته  
متقابل دولت و ملت و بته کتار   
بستن حقوق خودشتان نستبت   
به همديگر تحقق پيدا ميكنتد؛  
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کرده باشيد امتروز بعتد از غتور از آن    
رجوع کرده می توانيد، هرگاه در کدام 
مسئله شبه بوده و در قرآن و حتديث  
ذکرش نباشد، مكرر غتور کنيتد و بتر    
مسئله و نظاير آن فكر بكنيد، و بعد از 
آن قياس کنيد، شخصتی کته ادعتای    

 پيتدا بكنتد، بترای وی   « ثبتوت » بينه
ميعاد مقرر کنيد، اگتر شتاهد حاضتر    
آورد، حق وی را به وی بدهيتد، و التی   
حكم بر وی متوجه سازيد، مستلمانان  
همه ثقه اند، بااستثنای کسانی کته در  
ستتزای جتترم دراه ختتورده باشتتند يتتا 
شتتهادت دروغ داده باشتتند و در والد 

 «وراثت مشكوک باشند.
م قتانون و  در اين فرمتان بته احكتا   

 ن فرمود:منصب قضا چني
عدالت  بايد قاضی به حيثيت حاکم -1
 ا جمعی از مردم يكسان رفتار کند.ب

 ار ثبوت عموماً بر مدعی می باشد.ب -9
 رد.بخومنكرباشدسوگنداگرمدعاعليه  -3
يين به هرحال صلح ميتوانند طرف -4

خالف قانون صتلح   کرد، ولی در معامله
 نمی توانند کرد.

از قاضی يعنی حاکم عدالت بعتد   -5
 انفصال دعوا، به خواهش خود فيصتله 

 خود را نظر ثانی می توانند کرد.
ن دعتوا  بايست برای عرض کترد  -6

 کدام تاريخ خاص معين شود.
اگر مدعا عليه به تاريخ معينه بته   -7

اضتر نشتود فيصتله    محكمه عدالت ح
 دعوا يكطرفه شود.

هرمسلمان لياقت ادای شهادت را  -1
ته باشتد  دارد، مگر شخصی که سزا ياف

يا در شهادت دروغ مشهور باشد قابل 
شهادت نيست. مدار خوبی صيغه قضتا  

در فصل خصتومات بتر    و انصاف کامل
 چهار امر است:

ل قانون نافتذالوقت از بترای فصت    -1
 خصومات بايست اکمل و اتم باشد.

اشتخاص  حكام عدالت بايست از  -9
 قابل و متدين انتخاب شوند.

ی باشد اصول و آيين فيصله طور -3
که حكام را بته علتت رشتوت و ديگتر     

و لحتاظ   وسايل ناجايز يتا رأی رعايتت  
 داری فريق مخاصمت نباشد.

نظر به آبادی ملک بايستت عتده ای    -4
قضات کافی باشد، تا در انفصتال دعتاوی   

  حرج به وقوع نيايد.
همه ی اين امتور را بته    حضرت عمر

آن خوبی و درستی انتظام فرمتود تتا در   
نون ملک اشكالی پتيش نيايتد.   ترتيب قا

چون قانون اسالم کته عبتارت از قترآن    
شريف است موجود بود لذا در آن احاطه 
ی جزئيات نيست، الزم بود که حواله بته  
حديث، اجماع و قياس شتود يعنتی بته    
کثرت رأی فيصله کند و در آخر کار خود 

 «92» اشتهاد کند.

کته   خليفه وقت شخصی را حضرت عمر
عامل مقرر می کرد فرمانی به او مامور و يا 

فرمان اختيتارات و   عطا می شد که در آن
فرايک منصب او مذکور بتود و عتالوه بتر    

اکثری از مهاجرين و انصتار   فرمان شهادت
ثبت می شد. و اين مامور به هرجتايی کته   

مردم را به حضور خود جمتع   مقرر می شد
کرده همان فرمان را برمالی عام می خواند 

ا بر اختيارات و فرايک منصبی او ر و مردم
آگهی دست می داد و چون متامور از حتد   
اختيارات خود در وظيفه تجاوز متی کترد   
مردم را موقع نكته چينی و حترف گيتری   

 بدست می آمد.
بته کترات در مقامتات     حضرت عمر

مختلفه و مواقع حديده خطبه هتا ايتراد   
فرمود:  چنانچه در يتک خطبته کته در    

و عمال را خطاب فرمتود  مجمع عام امير 
آگاه باشيد من شتما را  » عبارت است از: 

امير و سخت گير مقترر نكترده ام بلكته    
امام هدايت مقترر کترده ام کته متردم     
پيروی از شما بكنند، شتما را بايتد کته    
حقوق متردم را ادا کنيتد و آنهتا را زد و    
کوب نكنيد که ذليل می شوند، و تعريف 

ه مبتال نشوند بيجا هم نكيند که در مغالط
و در های ختود را بتر روی داد خواهتان    
نبنديد که زبتر دستتان زيتر دستتان را     
نخورند و خود را در هتيچ امتر بتر آنهتا     
ترجيح ندهيد که در اين صتورت برآنهتا   

 «31» «جفا روا داشتن است.
شخصی را که امير کدام  حضرت عمر

جمعی از ضلع مقرر می کرد او را روبروی 
نايت می فرمود و صحابه را صحابه فرمان ع

شتتاهد متتی گردانيتتد و در ايتتن امتتور از  

استتالمی بخصتتوص جامعتته ی  
امروزی ما پتس از چهتل ستال    
جنگ و برادر کشی که هنوز هم 
در آتش نفاق و شتقاق تعصتب،   
پراکندگی و اختالفات دست بته  
گريبان بوده بلكه هر روز بتدتر  

ران و از ديروز است، دولت متدا 
کار گذاران جامعه ی ما مطتابق  
قانون و شريعت اسالمی در تأمين 
عدالت اجتماعی بايد حقوق عامه 
ی مردم را بته طتور يكستان ادا    

امنيت و صتلح   نموده و در تأمين

  هرمامور تعهد می گرفت:
 بر اسپ ترکی سوار نشوند. -1
 لباس نازک نپوشند. -9
 ترميده( نخورند.) آرد بيخته -3
ربان بر در خانته ختود   حاجب و د -4

 مقرر نكنند.
 برای داددر خانه ی خود را مدام از  -5

اجت وا گذارند. در خواهان و صاحبان ح
هرفرمانی شرايط مذکور را درج نموده و 

 «31» در مجمع عام قرائت می فرمود.
 ) کترم اهلل وجهته(  چنانچه که حضرت علی

فرمود: آنگاه مردم، حق زمامتدار را ادا  
کنند و زمامدار حق مردم را ادا کنتد،  
حق در ميان آنان استوار و عزيز گردد 

رپا شتود و  و راه ها و برنامه های دين ب
نشانه های عدالت راست شود و سنت 
ها  و روش های نيتک جريتان يابتد و    
بدين سان، روزگار سالم می گردد و در 

اميد ميرود و طمع ورزی   بقای حكومت،
 های دشمنان به نااميدی می گرايد.

با توجه به اين که در نظام سياستی،  
مسوولين درچارچوب قتوانين الهتی و   

عتتتدالت و  برختتتورداری از ويژگتتتی
بته قتدرت متی      شايستگی های الزم،

رسند، شايسته است آن قوانين را بته  
عدالت را در جامعه محقتق    کار بسته،

سازند تا در پرتو آن، اقتتدار بترای آن   
ها حاصل شتود و متردم نيتز قتوانين     
جامعه را پذيرفته، مسووليت خودشان 
را در قبال آنان ايفا کنند. اگتر ملتت و   

متقابتل ختود توجته    دولت به وظايف 
بتين   و اتحتاد کنند اعتماد، پيوستگی 
زيترا در جامعته   آنان برقترار ميشتود   
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ضمن حفتظ  که  گامهای عملی بردارند،
وحدت عزت، زمينه نفوذ يا تاثير پذيری 

 دشمن را در مملكت از بين ميبرد.
که از نظر اسالم، براستاس  حاصل آن 

بتتاور بتته توحيتتد و حاکميتتت الهتتی، 
آفريدگار و مالک نظام هستی خداونتد  
است و انسان بنده او. در نظام سياسی 

اقتتدار و مشتروعيت قتدرت،     اسالم، 
مستند به اراده الهی و قانون خداونتد  
است و کسی که در راس نظام قرار می 
گيرد، بايد در چارچوب قوانين الهتی و  

رمحور عدالت تعريف شتده در ديتن،   ب
ملتی   تا اقتتدار مشتروع و   ،عمل کند

چنين رهبری شود، مردم نيز از فرمان 
 اطاعت می کنند و خواهند نمود.
 ویژه گی های رفتار اقتدار آور

اقتدار ملی به رفتار مسووالن و افراد 
 کشور بستگی مستقيم دارد. از اين رو،

 شايسته است با نوع رفتار هتايی کته   
زمينه تحصيل قدرت و حصول اقتتدار  
را در جامعه فراهم می کند، آشنا شويم. 
حاال به هفت ويژگی رفتتار اقتتدار آور   

  اشاره می نماييم:
 رفتار برخاسته از جزم صائب و عزم صالح -1

رفتاری اقتدار آور است کته از جتزم   
 علمتتی صتتائب و عتتزم عملتتی صتتالح

دار باشد؛ کاری که با شک علمی برخور
 ترديد عملی همتراه باشتد، قتدرت   يا

تامين و توانايی امت اسالمی را نتدارد؛  
 بی ترديد چيزی که عيب و جامته دان 

بترد و   نقص است، راه به غيب نخواهد
راهيان ديار ملكوت قدرت را به مقصد، 

 رهنمايی نخواهد کرد.

سورچرانی شامگاه با عتزم   با حق مداری،
پگاه و سحرخيزی و خواب غفلت شتبانه  

 «39»با عزم فوالدين روزانه جمع نميشود.
پشتوانه اين گفتار نغز، کالم پرمغز الهی 

از زبان لقمان حكتيم    أاست که خداوند
 نقل می فرمايد:

 ې ېېې ىىائائچ

 ٠١ل(ما : چۈئۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ

فرزندم! نماز را به پادار و به آنچه  ترجمه:
پيش از عقل يا نقل به رسميت شتناخته  
شد و از آن به معروف دينی ياد ميشتود،  
فرمان بده و از آنچه نزد عقل يا نقتل بته   
رسميت شناخته نشد و از آن به منكر ياد 
ميشود، نهی کتن و در تحمتل و رختداد    
های روزگار صابر باش؛ اين امور، نيازمند 

 .است زم محكمبه ع
ملتی که تمام افراد آن مسلح به عتزم و  
اراده اند و نه مبتال به کرنش و ارادتمندی 
و نيز امتی که تمام احاد آن مجهز به امتر  
و نهی هستند و به حتق، صتدق و عتدل    
فرمان می دهند و از باطل، دروغ و ستتم  

بتود. مردمتی   مقتدر خواهند   باز ميدارند،
ف و قربتانی  اختتال  ستال  که بيش از چهل

با شتكيبايی متی    هزينه ظلم مستهزی را
 پردازند، مستقل و آزاد اند.

شتر  و استتقالل از   ، پايداریاقتدار ملی
هر بيگانه، گتوهری ثمتين در   شياطين و 

ژرفای دريتای عزيمتت استت و ستاکنان     
 ساحل آسايش را بهره از چنين در نيست:

 رفتار هماهنگ با وحدت -1
استت کته    ر ملتی رفتاری عامل اقتتدا 
، واجتد حيثيتت   گذشته از جنبه فتردی 

اجتماعی باشد؛ يعنی کار صحيح و زيبتايی  
که همگان به صحت و زيبايی آن فتوا متی  
دهند و ضرورت انجتام آنترا امضتا کترده     

 حدوث و بقای باشند) والصلح خير( و در
آن، قبای وحدت و انستجام دربتر کترده    
باشند و هيچ کس دعوای برتری نكنتد و  

دخواهی سرندهد، اين فضتيلت  غريو خو
برين، همان وحدت ملی است کته گفتتار   

در باره  ) کرم اهلل وجهته( حكيمانه حضرت علی
 اش چنين است:

همراه جامعه بزرگ اسالمی باشيد و از آن 
جدا نشويد؛ چون قدرت و حمايت خدا بتا  
جامعه متحد است و از اختتالف و جتدايی   

کستی کته از امتت     پرهيز نماييد؛ زيرا
می فاصله بگيرد، طعمه ديو شيطنت اسال

است، همانطوری کته گوستفند جتدا از    
 «33»رمه، طعمه گرگ است.

می فرمايد:   ) کرم اهلل وجهه(و نيز آن حضرت
از چند گانگی و رنگتارنگی و فرصتت   

بنابر لبی در دين خدا اجتناب کنيد؛ ط
اتحتاد و اتفتاق در مستير حتق و      اين

الف صدق، هر چند دشوار باشد، از اخت
؛ نته در  د گانگی خيتر بهتتر دارد  و چن

يعنتی   نته در آينتده؛   گذشته تاريخ و
 جدايی هرگز عامل خير نيست.

آفريده ها و سنت زيكی ا ) کرم اهلل وجهه(علی
های ديرپای الهی را که تمام قلمرو زمان 
و زمين مشمول آن اند اين گونته بيتان   

«34» ) ة َل تباغضاا فان ا الحال(ة کرده است: 

 ) کرم اهلل وجهه(بع اصلی پيام های حضرت علیمن
همانا وحی الهی و سنت نبوی است کته  
جامعه را به اعتصام به حبل متين ديتن  

ذير ترقه، تحت تواند و از تفت ترا می ختف
می فرمايد و همين مطلتب در ستخنان   

 نيز آمده است: گهربار رسول اکرم
 «35 » عَّاُ  ) الجماعة ةحمة ة الفراة

رحمت است و تفرقته   تجماع ترجمه:
.و جدايی عذاب

اگر ملتی به خطر تفرق مبتتال شتده   
شائبه تعذيب الهی را به همراه دارد، از 
اين رو می توان با توبه، آن عذاب را به 
رحمت که همانا وفاق ملی است تبديل 

 ادامه دارد... «36» نمود.
 مآخذ:

 ررلح ة اننيررتل نحمررُ شررریف ةبررا طرری جةانرری صل  -6٦
 ١١رر ١٦
ل نملرررررررف: ۹۵۹بنيررررررراج  رررررررای علرررررررم :يا:رررررررت ص  -6١

 چاپ ت را .« علم» عبُالرحمن
 .۹۵۹ن ج البَّغهل خمبه  -6٨
 ۹۹۹۵ ما  خمبه ص  -61
 6١ل الفاةةق ص1١کتاُ الخراج ص  -6١
اسرررمت جةَّ الفررراةةق  -٦ل ج٠١٦کنهللال مرررالل ص  -6٥
 ١١ص

اسرررمت جةَّ الفررراةةق  -٦ل ج٠١١کنهللال مرررالل ص  -6٥
 ١1/ ١١ص

 .٦66ل ص٦نهللال مال جل ک6٨١١طبری ص -٦١
 .٦١ل حِه جةَّ الفاةةق ص11کتاُ الخراج ص -٦٠
 .۹۹۹ –ن ج البَّغه خمبه  -٦6
 .٠6١ –ن ج البَّغه خمبه  -٦٦
 .٥1 -٠١1 –ن ج البَّغه  -٦١
.۹۵۹ل ص ۹ن ج الفِاحه ج -٦٨

 

انتظرررررراة بشرررررررر از جیررررررنل آیرررررررت اهلل  ررررررااج آنلررررررریل  -٦1
 .٠٦٥١ل چاپ٠٦١ -٠٦1ص

 

علم، چون آيينه ای است کته  
زيبايی و زشتتی را بته ختوبی    

ون آب روشن می کند و عزم ، چ
است که زشتی را متی شتويد و   
زيبايی فطری را از آلتودگی بته   

پالوده و پتاک متی    تباهی گناه،
نمايد. برای نيل به اقتتدار ملتی   
که اولتين هزينته آن عزيمتت    

اسراف  بايد از هرگونه رفاه، است،
و اتراف در بارگاه ملتت پرهيتز   

) کترم اهلل  شود؛ زيرا حضرت علتی 

ری فرمود: هرگز هوس محو  وجهه(
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اينكه مطابق  اذيت زنان ضمن آزار و
اسالمی نمتی باشتد،    ارزشهای دينی و

 عنعنات مردم و بلكه مخالف فرهنگ و
جامعه ما بوده نوعی از تعدی يا تجتاوز  

 به حقوق زنان نيز دانسته می شود.
نوشته های محققين  از مطالع  آثار و

بر می آيتد کته آزار و اذيتت در ستطح     
جهان و کشور ما از ساليان گذشت خيلی 

 روز وجود داشته و دارد.دور تا ام
اذيت بته   آزار ودر جامعه ما، زنان به 

ماننتد:  بر متی خورنتد   اشكال مختلف 
اذيتتت کالمتتی، غيتتر کالمتتی،   آزار و

تبعيضی، جسمانی يتا تمتاس بتدنی،    
صتورت  ه غيتر  خواست نتا مشتروع و  

اذيت هتا در   گرفته، که اين نوع آزار و
درمحالت  غيردولتی و ادارات دولتی و

 م صورت ميگيرد.اماکن عا و
 درين نوشتار، بعد از تعريف لغتوی و 
اصتتطالحی آزار و اذيتتت، ممنوعيتتت  

عتتدم افشتتای  اذيتتت و شتترعی آزار و
اذيتت را در   قضايای متضتررين آزار و 

احاديتث   پرتو آيات کالم اهلل مجيتد و 
 به رشته تحرير خواهيم آورد.نبوی

 زار و اذیتالف. مفهوم لغوی آ

لغت بته  در فرهنگ دهخدا اذيت در 
معنتتای عتتذاب دادن، رنتتج دادن و   

 شكنجه آمده است.
همچنان آزار در لغت به معنای آسيب، 
رنج، اذيت و شكنجه آمده کته تقريبتآ   
هردو يتک معنتی را متی رستاند. و در     

معنتی   اصطالح و عرف قضايی نيز دارای

و شتتكنجه و آزار جستتمی در آيتتاتی  
ره نستاء  سو 95سوره بقره و  42مانند 

 ياد شده است.
 اذیت ●

مهتتم تتترين واژه در ايتتن حتتوزه   
استت. بعضتی از    مفهومی، واژه اذيتت 
ن را بتا ضترر و   دانشمندان استالمی آ 

. چنان که در فتوق  يان پيوند زده اندز
بتتدان اشتتاره شتتد؛ امتتا برختتی واژه  

اين باورنتد کته ايتن واژه     شناسان، بر
هميشه با مفهوم ضرر و نقصان همتراه  

كتته هتر چيتتز ناخشتتنود و  نيستت، بل 
را متی تتوان   و جستم  ناسازگار طبتع  

اذيت ناميد. از اين رو در قرآن حتيک  
بيعتی  به عنوان يک کنش و واکنش ط
نته   )که امتری ناخشتنود و ناستازگار   

طبيعت بدن( است به عنوان اذيتت از  
در  أآن ياد شتده استت و خداونتد   

 قرآن می فرمايد:

که برخی حقوق دانان  چنديكسان بوده، هر
 ت.اذيت اسعقيده دارندکه آزار شديدتر از 

رسانی به خود و ديگران، يكتی  « آزار »
از رذايل اخالقی و عامل مهم بترهم زدن  

در زندگی فردی و اجتماعی آحتاد   تعادل
بشر است. قرآن کتريم بته ايتن رذيلته     
اخالقی توجه داشته و در آيات متعدد بته  

 ريشه يابی آن پرداخته است.
التب واژه هتای   مفهوم اذيت و آزار در ق
 94کتريم در قترآن  اذيت و مشتتقات آن  

مورد آمده است که در بيشتر متوارد بته   
آزار  معنای آزردن و رنجيده شدن استت. 

جتويی و  رسانی روانی بته شتكل عيتب    
استهزا، تهمت، تجسس، غيبت می باشتد  

 چنانچه قرآن کريم می فرمايد:
ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  چ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     

حب    جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یی

حت  خت  مت  ىت  يت    جتخب   مب  ىب  يب

 ٠٠الحجرات: چجث

اين کسانی که ايمان داريتد) ای  ترجمه: 
مسلمانان گروهی ديگتر را بته تمستخر    
نگيرد، شايد کته آن گتروه از ايشتان در    
حقيقت امر بهتر باشند و نه زنانی ديگتر را  
به مسخره گيرد، احتمال است که آن زنان 

ر واقع بهتر باشند و از همتديگر  از ايشان د
بته لقتب    عيب جويی مكنيد و يكتديگر را 

های بد مخوانيد فاسقی بعد از ايمان آوردن 
بدنامی است و هر که توبه نكترد پتس آن   

 جماعت ايشان اند ستمكاران(.

( 11لقمان آيه  )تحقير ديگری در سوره

ۀ  ۀ    ڻڻ   ڻ  ڻچ  

: چہ  666الب(َر
در باره حيک از تو می پرسند  و

 بگو آن اذيت است.
اذيت و آزار به اشكال مختلفی 
چون جسمی مانند قطع عضتو و  
شكنجه های بدنی و نيز روحی و 
روانی ماننتد تمستخر و تهمتت    
همچنان  واژه اذيت بته معنتای   
ناراحتی و در رنج افتادن نيز بته  

 (969)بقره آيه .کار رفته است

ه دوری قرآن آنچنان به مسئل
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واقع آسيب نقص وزيانی استت  
که بر جستم وحيثيتت وروان   

آيد که ممكتن   می شخص وارد
 است از اذيت وآزار ناشی شود.
قانون منع خشونت عليه زن 

آزار و اذيت  3( ماده 7درفقره)
 را چنين تعريف ميكند:

ارتكاب اعمال وحرکات يا » 
استعمال الفاظ يا به هروسيله 
يا به هرنحوی است که موجب 
صدمه بته شخصتيت، جستم    

واژه هتتای « وروان زن گتتردد.

و پرهيز از آزار و اذيت توجه می دهد 
 که حتی انفتاق و کمتک هتای بشتر    
دوستانه ای که همراه با منت و آزار و 
اذيتت مردمتان باشتتد، بتی فايتتده و    
بيهوده برمی شمارد و از مومنان متی  
خواهد تتا بته دور از هرگونته منتتی     
کمک و امداد رسانی ها انجتام شتود؛   
نی زيرا منت گتذاری ختود آزاررستا   

ديگران استت کته از ارزش   به روحی 
عمل نه تنها می کاهد بلكه آن را بته  

 هيچ تبديل می سازد. 

آزار زبانی کته انستان نستبت بته     
ديگران حتی در صورت انفاق و کمک 
انجام می دهتد متی بايستت متورد     
بازخواست قترار گيترد و آزاررستان    

 سرزنش و نكوهش شود.
زارهای روحی که به شكل تهمتت،  آ

غيبت و مانند آن صورت می  تجسس،
گيرد، در دنيا و آخرت آثتار ختود را   

و تهمتت زننتدگان از    نشان می دهد
مورد لعتن و نفترين    أسوی خداوند
 قرار می گيرند.

 زار و اذیتب. مفهوم اصالالحی آ

اذيت به رفتار ها  در اصطالح آزار و
اعمالی اطالق می شود کته موجتب    و

رنج جسمی يا آسيب  آسيب يا درد و
وحی و روانی گردد. بدون آزرد گی ر و

ضرب وجرح به  اينكه عرفاً واصطالحاً
شتتمارآيد.با توجتته بتته نظريتتات    

واژه آسيب دانشمندان حقوق نبايد از 
به جای آزار واذيت استفاده کرد. زيترا  
آسيب از نتايج آزار واذيتت استت. در   

ريف ارتكاب اعمال و قابل تعمق در اين تع
ه حرکات و استعمال الفتاظ استت کته بت    

هر عمل و حرکت يا الفاظ کته  صورت عام 
زار و اذيت زن ميگردد مانند: لمس باعث آ

بدنی، حرکات چشم، پرتاب نمودن اشيا و 
غيره. استعمال الفاظ همچون نجوا نمتودن  
با خود که چقدر مال خوب است، چشمانی 

 د و زيبا است. مانند آهو دارد، چقدر سفي
قانون 3( ماده 1)به همين ترتيب در فقره

منع آزار واذيت زنان واطفال چنين تعريف 
 از آزار و اذيت ارايه گرديده است.

بدنی، تماس  اذيت عبارت است از آزار و »
خواست نامشروع، آزارکالمی، غيرکالمی ويا 

روانی، جسمانی و  عملی که موجب صدمههر
 «ی زن و طفل گردد.توهين به کرامت انسان

افغانستتان نيزآزارواذيتت را   کود جزای 
 چنين تعريف نموده است: 661درماده 
شخصی که به وسيله گفتار، حرکتات،  » 

نوشته، يا خواسته های نامشتروع موجتب   
صدمه به شخصيت وکرامت زن يا طفل يتا  
سبب ترس وناامنی يا فشارهای روانی يتا  
کاهش مشارکت اجتمتاعی زن يتا طفتل    

د، مرتكب جرم آزار واذيت زن وطفتل  گرد
شناخته شده، مطابق احكتام ايتن فصتل،    

 «مجازات می گردد.
دفتر دبيتر کتل ستازمان ملتل متحتد،      

اذيت، به  ابالغيه ای را در مورد منع آزار و
سؤ استتفاده   اذيت جنسی و شمول آزار و

از صالحيت، بمنظور تامين نظم داخلی ايتن  
آزار "که منتشر کرد 9111سازمان، در سال 

 را چنين تعريف می نمايد. "و اذيت
آزار واذيت، عبارت از هتر نتوع اعمتال    
ورفتاری است که به عنوان ارتكاب جترم  

پنداشتته   تحقير او عليه فردی يا توهين و
شود، آزار واذيت متی توانتد بته اشتكال     
مختلفی؛ مانند: گفتار، حرکتات واعمتالی   

آزردن، اخطتتتار، باشتتتد کتتته بمنظتتتور 
، تحقير، تهديد، کوچک شمردن، سؤاستفاده

توهين يا شرمسار ساختن ديگری، ارتكتاب  
 يابد يا به نحوی که منجر به ايجتاد محتيط  
کاری ترس آور، خصومت آميزوتوهين آميز 
گردد.در واقعيت امر، آزار واذيت شامل يک 

 سری ار اعمال و وقايع می باشد.
ان ملتل  تازمت تی سته رسمتن ابالغيتاي

 "جنستی " ار و اذيتمتحد در مورد، آز
آزارواذيتت جنستی    "صراحت دارد که

عبتتارت استتت از هرگونتته اقتتدام نتتا   
خوشايند جنسی، درخواست برای منافع 

شكل يا حالت  "جنسی و... که می تواند
 "يک واقعه مشخص را به ختود گيترد.  

عالوه برآن، اين ابالغيه ايتن مستئله را   
نيز مشخص نموده است که آزار و اذيت 

زمانی حالت مشدده را  مشخصآ"جنسی
کته تتوام بتا ستؤ      "بخ خود می گيرد .

  "استفاده از صالحيت باشد.

 دیدگاه شریعت اسالممنع آزار و اذیت زنان از

آزار و اذيت از ديدگاه اسالم ممنتوع  
بوده، زيرا استالم ديتن اختالق، ديتن     
سخاوت، دين جتوانمردی و فتداکاری   
است. اسالم نه تنها ضرر رستاندن بته   

ا حتی که بته حيوانتات را نيتز    انسانه
ممنوع کرده استت. بلكته انستانها را    
تشويق ميكند تا بته همنوعتان ختود    

 کمک و ياری  نمايند.

انسان را اشرف المخلوقتات معرفتی   
نمتتوده استتت، در مقابتتل او را ملتتزم  
ه گردانيد تا هيچ  ضرری از ناحيه او بت 

 همنوع يا ساير مخلوقات نرسد.
و اذيتت   زارآباعتث  هرگاه انستانی  

وی و يند ديگران شود برای او مجازات
اخروی در نظر گرفته شده استت. بنتاً   

و ار الزم دانسته ميشود تا ممنوعيت آز
اذيت را به صورت مجزا در پرتتو آيتات   

 بررسی نمايم. قرآنی و احاديث نبوی
 الف. ممنوعیت آزار و اذیت در  قرآنکریم

قرآنكريم انسان هتا را بته عتدالت،    
استتتگرايی، کمتتک و يتتاری انصتتاف، ر

رساندن به همنوعان، تلف نكردن حق 
ديگتتران، ختتود داری از تجتتاوز بتته  
حيثيت، آبرو، عزت، مال، جان و موقف 
ديگران امر نموده است. همچنان برای 

 جامعه سالم و زندگی مرفعداشتن يک 
زار و اذيت رساندن به ديگران هر نوع آ

ممنوع قترارداده استت. طوريكته در    
اذيت از ديتدگاه   زار وهوم آمفقسمت 

قرآن بيان شده، آزار و اذيت در آيتات  
نی ساحه وستيع داشتته و بختش    قرآ

در ايتن   را در بر ميگيرد. یهای مختلف
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ت جا بته صتورت خالصته چنتد آيت     
قرآنكريم را که طور ضمنی و ختاص  از

داللت به ممنوعيت آزار و اذيت زنتان  
 دارد يادآور می شويم.
سوره البقره در   14قرآنكريم در آيه 

باره تحريم ريختاندن خون مستلمان و  
اذيت کردن از طريق بيجا ستاختن يتا   

 کشيدن از خانه چنين ميفرمايد:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  چ 

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

: چٺ  ٺ  ٥١الب(َر

وآن وقت که گرفتيم وعتده  »ترجمه:
محكتتم از شتتما کتته مريزيتتد ختتون 
يكديگر و بيرون مكشيد قوم ختود را  
از خانه های شان باز اقترار کرديتد و   

آيت فوق دارای « شما گواهی ميدهيد.
مفهوم عام استت بنتاً اگتر شخصتی     
خانمی را به داليل مختلف از خانه اش 
بيرون کنتد و ستبب اذيتت و آزار او    
شود شامل حكم آيه متذکور ميگتردد.   
در جامعه افغتانی همچتون واقعتات و    
 حوادث زيادی به مشاهده رسيده است.

ستوره حجترات را    19بدين سان آيه 
مطالعه قرار ميدهيم که در متورد   مورد

گمان بد يا غيبت کردن عليه يک برادر  
مسلمان ختود کته نتوعی از     يا خواهر

رسانيدن ضرر روحی بترای آنهتا متی    
 باشد. چنين حكم می نمايد:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   چ

 ٺ ٺ ٺٺ ڀڀ ڀڀ پ

 ٠6الحجرات: چٿٿ
تناب کنيد از ای مومنان اج »ترجمه:

بسياری گمانهای بد هرآينته بعضتی   
 تجسس مكنيتد و  گمانها گناه است و

« غيبت نكنيد بعضی از شما بعضی را.
اعمالی را که اهلل تبارک و تعالی در آيه 
فوق متورد اجتنتاب قترارداده استت،     

بسا واقعات بخاطر آثار منفی آن است، 
ارز کترده کته ستبب آن    جامعه تبت در 

 بوده است.انهای بدغيبت، تجسس و گم
تهمت به زنا)قذف( نوع ديگتری از  

زار و اذيت زنان است که اهلل تبتارک  آ
و تعالی آنرا مطلقاً ممنتوع قترار داده   
است. زيرا اين نوع عمل باعث خدشه 

دار ساختن يا سلب موقف اجتماعی زنتان  
ميگردد، که شديد ترين نوع اذيتت و آزار  

 روحی و اجتماعی پنداشته ميشود.  
ت ممنوعيت چنين عمتل و مجتازات   جه

ستوره   4مرتكبين آن اهلل متعتالی در آيته   
 النور چنين حكم نموده است.

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   چ 

ڱ    ڱگ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 ١الناة: چں   ں

وآنانيكه دشنام زنا کاری ميدهند  »ترجمه:
گواه بزنيد ن عفيفه را باز نياورند چهار مردزنا
شان را هشتاد دره وقبول مكنيد ايشان را اي

 «گواهی هميشه وايشان اند فاسقان.
از آن جايی که برخی از اشخاص گرفتتار  
بيماری خودآزاری و يا ديگرآزاری هستند 
و نمی توان از شتر و آزار ايشتان در امتان    
ماند، قرآن راهكارهايی را بترای رهتايی از   

. به بيان می کند را آزار ديدن و گريز از آن
عنوان نمونه زنان همواره در معرض خطر آزار 

 و اذيت مردان قرار می گيرند.
از اين رو برای رهايی از آزار و در امنيتت  

قرآن اموری را به عنتوان  آنها، قرار گرفتن 
راهكار بيان می کند تا از آستيب در امتان   

: راهكارهای قرآنتی بترای   باشند، از جمله
کته زنتان   به زنان اين است امنيت بخشی 

عفت باطنی و رعايت آن با استفاده افزون بر 
از پوشش حجاب خود را از آزار ديگتران در  

موجب می شود  امان نگه دارند. پوشش کامل
تا ازعوامل تحريک دور شوند و مردان را بته  

 سوی خود نكشانند.

ری همراه با متانت در راه رعايت پوشش ظاه
که  رفتن و سخن گفتن راهكارهای قرآنی است

 آزار، توصيه وسفارش شده است.  برای رهايی از

 61 و 52بدين ترتيب می بينيم که آيه های 
ران تدختت  و ورد زنتان تم سوره االحزاب در

که ايشان بايد چادر های ختود را  می فرمايد
سرشان فروگزارند تتامورد اذيتت وآزار   باالی 

 قرارنگيرند.آيه های مذکورچنين صراحت دارد:
ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱچ

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ہۀ    ۀ  ہ  ہ

 ٨٥األحهللاُ: چۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ےے

ای پيغمبر! به همسران و دختران   » ترجمه:
های ختود   خود و به زنان مؤمنان بگو که ردا

جور بر خويش فرو افكنند. تا ايتن   و را جمع

بار و آلوده( دستت   و بند که) از زنان بی
شوند و در نتيجه متورد  کم باز شناخته 

قتترار نگيرنتتد.  اوبتتاش( )ت و آزاراذياتت
و مهربتان   خداوند) پيوسته( آمرزنده

بتوده و هستتت) و اگتر تتتا کنتتون در   
ايد و  رعايت کامل حجاب سست بوده

ايد، توبه کنيد و از ايتن   کوتاهی کرده
شما  کار دوری کنيد، تاخدا بامهرخود

 « را ببخشد(.
تبصره: قابل يتاد آوريستت کته! از    

مينه بخواهيم تا مردان مؤمن نيز در ز
بر نفس خود حاکم باشند و در مقابتل  
شدن بازنان چشتمان شتانرا پتايين    
 بياندازندو به زنان مؤمنه نگاه نكنند.

 ٴۇۋۇ ۇۆۆ ۈ ۈچ

ې  ې  ۉ ۉ ۋۅۅ

 1١األحهللاُ: چې  ې   ى     ى

 اگر منع نشدند منتافقين و  » ترجمه:
 وآنانيكه در دلهای شان مرض استت  

بر بد فتاش  آنانيكه در مدينه منوره خ
ميكنند پس ما بر ايشان تترا مستلط   
ميكنيم، باز ايشان در مدينه با تتو در  

 «اندک باشند.
اهلل تبارک و تعتالی  به همين ترتيب 

ن را از نظتر کتردن بته    مرد و زن مؤم
نامحرم منع نموده است. نظتر کتردن   
برعالوه اينكه سبب ايجتاد بعضتی از   
گناهان و جرايم ميشود، باعث اذيت و 

نيز ميشتود، متثالً: در امتاکن و     آزار
محالت عام بسياری از مردم هستتند  
که با نگاه های بد به طرف دختتران و  
زنان مسلمان نظتر ميكننتد و ستبب    

آزار ايشتتان ميگتتردد. اذيتتت و 
زمينه چنين امتر   قرآن کريم در

 می نمايد.
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ 

 ٦١الناة: چ...ڍ
مومن بگو که  به مردان » ترجمه:
 «دازند چشمهای خود راپايان ان

ک  ک    گ  گ  چ 

 ٦٠الناة: چ...گ

بگو به زنان مومن که  و »ترجمه:
 .«پايان اندازند چشمهای خود را

 ادامه دارد...                         



 

 

 

  

 

   

 

 

01 

 

                                                                                                                   

   

 

 

 

 

 

 

حقوووووووو    توووووووو  غک ووووووووا، اکا  وووووووو  ا تون رووووووووم

غاغنوو    موو ، ا ډ وور ن  وو  توو  ا وور اغ ا  ېووي 

موو   ملو ه کاځ ا  نو   وواسملب  کنو کد موو ا کنوت

توووو   وووو يب،  دکموووود  وووو  يوووو  ملووووساه کځيووووی ک . قوووورآ  

ملوس ټووی نو ک تون رووم ا  کنوو    نورالم ا مو وود

ملووس کاووس  کاځ موو  اه  ووسني . ټ  وو  ا  نوو   توو  

ا ووووووسيت غک  وووووودغملت   وووووودا يووووووا ا غقاوووووودغ ن يوووووو  

 ح م ن  د ارمسی :

چۆئۇئۆئۇئەئەئوئوئچ
 ٥١األن اَّ: 

اغوووو  ملووووسا  وووو   تون روووومغ  اغړوووود،  

مووووو  ا اک  ناووووس  ا  ېووووي هللا  وووودغملت نوووو  د 

 ت  داښ کت    دا غقادغ کن .

توو     و   ووم هللا ت ووسسی  ا آنور  تون رووم 

 ت  قرآ   ا ارمسي :

 ٠١١األنبياء: چگک ک گگچ

ځ  م  ا   سي م   ن    ځ  صور   

 ا اح ت ت  ځ ک  يوږسی يا. 

اياوو  يووا  ووم ا  نوو  ا ووسيت ملووسا نوو   ا د 

ا   يوووو   موووو   کنوووو ه غک کاووووس . اښووووا س مو وووود

غک ښووځيد  ساالبوو اح ووت ا د ا مي ووساه 

ځوو غ  غک ټوو ډغد  وو ،  ت  وور، غک ځوو ا 

ت  وووووووور،د نووووووووورک غک  جووووووووم غک مط وووووووووق 

اح وووووووووت ا . ا  ا  غتاوووووووووسم.ت ي وووووووووساه

 وووووووووسارغم  ي وووووووووساه  وووووووووم اح وووووووووت کک. اه 

 ووووووسارغم  ځوووووو   ووووووم کالووووووی ېووووووي توووووور ن  وووووو  

ځوووووسم  غک ټ  وووووسم    وووووم مووووو  نووووو ئ. اغ 

ېوووووووي ډ ووووووور ا ت  وووووووت مس ووووووو ر  نووووووو  د 

ځوووس  بووووا ټرخووووي نوووو  د اغ ا  نوووو   ووووسا 

ا ؛ ي ووو  ملووو  موووسج ر  ځووو  ېوووي ااموووی 

م رفوووي  ووود،د نووو  ا  ن يوووي اام اووو، ځووو  تسم رمووو  مووو  

 مر .ېي ن  د   دغړد، مساکغ  تسځ  ک  ځر ه  

ا ووووووووووسيت ا غتاوووووووووسم.ت ډ وووووووووو ه اه. ا  ا مو ووووووووود

ککد ا  جهووووووسيا م  ا نا  يووووو  ي ووووووساه اغغيووووووی ځ وووووساک غک 

ځوور اغځ وو  مخ ووو  ن ووا توو  ښوو ساه ک رغ وووي  مو وود

 و  بووا  وسا  ټوودي   اغ  و  ک د اه توو    نو   وو يا، 

مبر ځ  ن ؛ ا ا  ي ساه ملو  هو  ټو لو  کرغمود  نو ک 

  م م مږ ډ ره غرځ س کاځ  يرک. ېي م 

ي  وووووس ،  ځووووور اغ ځووووو  مخ ووووو  ن ووووووا  تاح وووووا   -2

جوووووووس ې  غک مسي  ووووووور، ک  غک ښووووووو ساه نرووووووومه اه ېوووووووي 

موووووووست  ي ا  ووووووور  ټووووووودمردو مووووووو ا غک  ووووووورچ ب  اه. ا 

يووو م   ادوووي ټووودمردو ا يووو  مب ووو  کريووو  ي وووساه ا اه 

تونوووسک  نووو   ځووو  ا ي  وووا   غمووورد ا ت  ووو م غک ق وووم 

اح وووووت ي  وووووس ،  مووووووس    غا ښوووووت کا وتمووووود  که؛ تووووور

     قرآ  نرالم ت  ا  غره ارمسي :

  ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ 

ک  ک  ک  ک     ڑ  ژ  ژ  ڑ  ڈڎ  ڎ   ڈ  

 ٨ - ٠ال ل :  چگ

ا ن وووی  نووو  هتوووت  تووو  مسمووو  ي  وووای  

مخ  قوس  يوا ت ودغ نو  لد غتاوس  يوا  ي)ت ی ن ه ېو

ا کالاووووو، يووووو   ووووو ټا ت ووووودغ نووووو   ا . ي  وووووای نووووو ه تووووو  

اغړووووود، حوووووس   ووووو  ېوووووي  ووووواس هتوووووت   نووووو  سووووواسک  

يرکم وووی هووو ي ا  ېوووي تووو  ق وووم  وووره يوووا غتاوووس  ځووو  

ښوووو کم  نوووو  د  نوووو  هوووو   يووووا کا  اه نوووو   ا  ېووووي 

 ا  م  تر  ت  ود . 

م روووم حووودملش غک  ۳ا صوووح ت غيبخوووسا  تووو   ووورکع 

موو اک ناوووسټ م   ووو  اغغيووی ا  ېوووي اغووو  ا حوودملث  تووو  

تب ووووو  آملا مووووو  ا قووووورآ  نووووورالم ځووووور   يووووو  مخ ووووو  موووووس   

 وووووو   آملا موووووو  ا . قووووووورآ  نوووووورالم ېوووووووي اياوووووو  ن مووووووو  

يووووووووووو م   طرحووووووووووو  غنوووووووووووې  نووووووووووو   اهد  نوووووووووووو  ا 

کياووو م  ا ترمخاووو  غصووويي ټناوووټ ا ؛ ځ ووو  

کياووووو م  ېوووووي هووووو مره  وووووسځ  تسځووووو  نووووووږ   وووووتم 

دمووی يوووا موووست  ي اه غک هووو مره ېوووي تووور مووو   وووی 

موی يوا ت  بو  غک ت  و م ا  غک ي  وای غصی د 

ا تووووووو  ا، ن يوووووووي اه. ت  بووووووو   وووووووم قووووووورآ  نووووووورالم 

ملوو غ    نووو   وو سم  ځووو  مووو  اه نووس  نووو   ېوووي 

 موو مږ ځ بوو  ن  وو  يووا ا وور نوو   ا . ټ  وو  توو  

دکمدغموووووو  چووووووساک  وووووو  ا ترمخاوووووو  ک ووووووسئی  ووووووم 

 12قرآ  ن وم غک ت  بو  کڼو،. ) و او  مر وسء: 

 ک اهلک 

ک توووووو الق: ډک  ک وووو ا  ووووسا ځوووو  ټ بوووو  غ وووور  -0

اح ووووت ي  وووووس ،  ن  وووو  ځووووو  ن وووووی توووو  ملووووو ه ټوووووی 

  تدنسک    کارمسملی:

 ١١الحج: چںڱ ڱ ںچ

ر ک ووو ا  وووسا نووو ئ ځووور هووو  ټرالوووسسي  ووو 

  دئ.

ل    وووووووو  يوووووووور  ېووووووووي ا غلا،وووووووومل ا) غ  )اياوووووووو 

کرغموورل يوو  مخووي  وور  )  دبوو  مووو   قووسم   نربوو

ک و ا  ووسا توو   ووا اغنوی ا  نوو  املاوو، ک وو ا ک  

 ا يوووا قووورآ  ؛ ځخدوووغک نووو  ام ووو   ک ووو ا ک  

 نرالم م  ا  ن  .

ا ښوووووووووو ک کالبووووووووووسکک غک ښسیاووووووووووا  غنېقوووووووووو   -3

 ت   م:

ڎ    ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ 

ڑ  ڑ  ک    ک     ژڈ  ڈ  ژ

 ٨٦اإل:راء:  چک  ک

 مس ټبدګسم  ځ  ککغملو :  نو  کالبوس ا   

نوووووو   ېووووووي  نوووووو  ځوووووور   يوووووو  ښوووووو  ک ؛ بووووووا  وووووو   
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 وووو طس  ا اک  ځووووور مووووبر ااوووووسا ت وووودغ نووووو  د بوووووا 

 ا غتاس  ښ ساه اښ   ا .       طس  

ر ووووووووووووو  : توووووووووووووووود  نوووووووووووووووور کرغموووووووووووووووووووه ا وووووووووووووووووووورموا م -4

 اح ت ي  س ،  مس       قرآ  نرالم ارمسي : 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   چ 

:  چۋ  ٠٥٨الب(َر

هللا ت ووووسسی آ ووووست  ااځوووو  غوووو غر  غک  

 سار، م  ااځ  غ غر . 

 » :ارموووووووووسمليي ملسو هيلع هللا ىلصاغ امګووووووووو  اح وووووووووت ي  وووووووووس ،  
 «٠».«َلَ تُرنَرف ُرةا َبش ُرةال ةَ  َلَ تُرَ س ُرةال ةَ  َیس ُرةا ةَ 

د ئد سووووار، موووو  نوووو ئآ ووووست  نوووو 

 ر ووووووسسو نرووم  نوو ئ غک منووووووووووو  ځوو  ا ن شحوووووون  

 ئ.نرن ل م  ت دغن  )

تووو  نووو ات  دکمووود  ووو   ووو   :  تووو  نووو ات   -1

  ن ووووا ا  حووووس  ځوووو  ا ووووودسي ک  ېوووووي دکموووود  وووو

ر ح  غموووسځ   وووم ډ ووور ټووود کحوووو س   ووو ور يوووا ځووومل  

جووووووووووو ر  ووووووووووو   ک ؛ ځ ووووووووووو  ح  غموووووووووووس  ا ن  ووووووووووو  

غکداکموووووووو   ووووووووره م بوووووووو  غک کا سموووووووود   ره  وووووووو   

ير د ن  اک  تور ن  و  غکداکمو   وم  ره  و   

ا  موو  اايووو اد ټ  وو   نووو   يووا کد . ا مو ووود

 تونسک مت  قرآ  نرالم ارمسي :

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  چ 

   ڳڑ     ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ

 ٠١١األن اَّ:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

بووا  وو    نوو  ن ووا  الووسم    وو    

ن وم غک اي وی ترځو   يوا يو کجو   ېي ا موست  ي تو 

 ن ی غکداکمو  کدسوي غک  نو  هو  يوا حورغک نو   

اغ يووا  ېوي هللا اک  ځوو  ا ا   توو  ځ کوو  کانوو  .

تر هللا ااک  ج ر ن   ا . اک  يو   وا ترځو  

 .     غک تر داه  م م  ک   با دا  

اقوووور يوووو   امست  وووو  غتاووووسمسم  ن ووووی غکداکموووو  

اغ ن وت ا    وسم  غک غمج مو   ېي د ک کېر   م 

اکغرک ا کديو  دموی نووودد   و  غک ا غمج موو  ا 

ېووي اک  يووا توو   کک  کديوو  ي ووساه ملوو  ټووی ن ووت  ووم

تونوووسک ن  ووو  ځووو    وووا    ووورمود . ا مو ووود

کک ېووي غکداکموو  موو  ا اقوور توو  کجوو  کدتوو  غک  اغ

توووووو  کجوووووو   «ښووووووا ب  کغسووووووي »ي اځوووووو ک موووووو  يووووووا ا

 .کدت 

ا اقر يو  کېور  ېوي ن  و  غکداکمو  کد د  

 نوووو   ځوووو  ا نوووودغ  ت ووووسسی اغ تونووووسک  مو وووود

 کرغمد  ن  ېي ارمسي :

ڇ  ڇ    ڇچ  چ   چ  چ  ڇچ 

 ٦٠اإل:راء:  چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڍڍ

ن وووی غکداکموووو  ا اقووور يوووو  کېووور  موووو   

 و   کدت د  ه اک  غک ځس   ځ  اک   اان ک. با 

    تمه کبسه اه. کد ا اک  

چووس  ېووي نوو ک توو  يوو ا ا  وورمودک توو  کجوو  

سووو  نووو   ځووو  ا نووودغ  ت وووسسی  د مو ووود يووو و  کد

 اغ تونسک کرغمد  ن  ېي ارمسي :

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڦ  ڄ چ 

  ڍڍچ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ      ڃ  ڃ

ڑ  ڑ  ک    ژڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 ٨٥ - ٨٥النح :  چک

ېوووي   ووو  ا موووور سم  نووو ک ملووو ه ځووو  ا  

ي ا   ېر  کان    د، م  يا ځ ا  د، تو  اغړود، 

حوووس   ووو  ا  يووو  غ ووو  ډي ک . ا ا  ټووود نروووم تووو  

ځووووس  ت وووو  د توووو  ا   وووو  اکه  ره   کجوووو  يوووو  ق موووو

ک  ېووووي اغووووو  موووو   ېوووووږ  غکدا يووووو  بووووا نپتوووووه  وووووره 

ک وووست  غک نووو  يوووا تووو  نووووسکاک  ووو  ښوووه نووو  ا نرووووم 

  دئآ اک  ټده ترې  ه ن  . 

ي  وووووس ،  تووووو  تونوووووسک  وووووا ا موووووور سم   تا اح ووووو

 وووسارغم  ا ي ڼووو  کد  ملوووس بوووا قووودا   وووم يووو   جووورک 

ڦ    ڦڤ   ڦ   ڦ  چ ټ يوووووووووووووی  ووووووووووووو   ا . 

 ٥ – ٥التكایر:  چڄ  ڄ

   ووووو   يدکمووووود  ښوووووخيووووو  ېوووووي   ووووو   

 ووووود، ېوووووي اغ تووووو  ن مووووو  کبوووووسه ک  ت ښووووواب   مس ووووو م

 کد      اها

بووووووا حووووووده  . وووووو   وووووو     نوووووو  ي  ووووووس ،  تاح وووووو

 وو  توو  ملوو ه اغړوود،  وو يا، ټديوو     يبوو  توو  يووږ کنووت

يوووا موو  يدوود  نوووږ . تووو  ا  غره    نوو ه ېووي  ووسا 

 قرآ  نرالم ارمسي :

ٻ  پ  پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻچ 

 6٥الفتح:  چڀڀ  ڀ

مو ود ا نودغ  تون روم ا  غک نو ک  

م ګوووووووووووووووور ل ا د ا  ناووووووووووووووووس  ېووووووووووووووووي ا اه  ووووووووووووووووره)

 ووووسارغم ) ا حووووق ا اښوووو بسم ل توووور  وووود سووووات 

 ټی مهر س  ا . ااال   غک ت  ن       مل  تر 

 نوو  غااوو ال ېووي موو  ډ وور ن ووا ا مو وود

ن  د نو  ن تو  ا  نو  تور  ود  غا تورک  ان  

ا ؛ ا مؤمبسم  تر ود سوات ااي و  ا  غک تور 

  سارغم  مهر س  ا . 

ځووور اغځ ووو   تووو   ووو يب،  دکمووود  ووو : ا مو ووود -2

 ب   غناووو  ک : ښوووتووو  ن   بځوووي ا مخ ووو  ن وووا

 ښ   غک  ر نيی ا ټوی نيوي ر ق ک ا ټی ق ک ا

ا ن ووووووی   ووووووره توووووو  جګوووووو ه غناوووووو  کک. مو وووووود

 ندغي  تونسک ت  مت      ن   ځ  کارمسيی:

   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

ڇ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     

ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      

ک  ک  ک  ک   ڑژ  ڑ

 ٠١٦آل عمرا :  چگ  گگ 

  املووو    ووودا  ووو   ا هللا تووو 

موووووووو   ارقوووووووو  دال  .بوووووووو  نوووووووو ئ غک ارقوووووووو 

جوو رېږئ غک توور ځسړوود، ا هللا غحاووس  اا 

 ئ ېوي   و  ځس و  تو  ن  و   و  ت  ملوسا نو

ښوو بس  کغ ووتد موو  نوودغ  تووسي  ووره ا

ينووت غک م بوو  
ګ
 اس وو  ا  رکموو  ځوورمبر غ
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اغک ا  . م  اهللا ا ت  وت تو  کجو  ملو  يو  ټوی 

 ره کاکڼو    غ وت غک ځس و  ا غکا ا نبود  

تووووووووووووووور غوووووووووووووووسره کغ وووووووووووووووتد نووووووووووووووودغ  توووووووووووووووسي ځووووووووووووووور  

  هللا تووووسي ن ووووی آملا موووو  کدغ اد ووووت. اغ ډک 

 ااځ  ټ سم   ا ا  ي ساه ېي تر داه  م  دئ. 

ي  وووس ،  ځووو  ا هللا لاووو غ تووو  کانووو ه  تاح ووو

    تونسک    اغ ااال  م ا  ېي ت  ن  و  

 و  ملوو  يو  ټووی  وره جګوو   ا هللا ت وسسی نوونغک 

 ا ؛ ت  ا  غره قرآ  نرالم ارمسي :

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ 

ۇ  ۇ    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ۋ    ۋ     ۅ    ٴۇۆ  ۆ    ۈ  ۈ

 1٨األن اَّ:  چۅ  ۉ  ۉ

غ  تون رووومآ ککغملووو : هللا ت وووسسی تووور  

ا  قوووووووساا ا  ېوووووووي  اس ووووووو  ا تس ووووووو  نوووووووونغک 

 غ و  ا  توو  لاووووووووس ووووووووو ا ږ  ملووسوووووووويوک اا سموود  اغ

) نوونغک اا سموود  اغکسوويل ملووس موو  ډسووي ډسووي  ووره 

 مووو  اا کوووکډ نوو   غک ملوو  ا ټووی يوو  د وو  ننغټ

که ووووووو . ککووووووو اه هرمګووووووو  اغ آملا مووووووو  ډک  ډک  

 ټ سم ک ا ا  ي ساه ېي اک   م ت ه  د،.

توو  اغوو  غيهوو، تونووسک  ملسو هيلع هللا ىلص ي  ووس ،  تا اح وو

 ووو  ن   بځوووي جګووو   ا نووودغ  ت وووسسی ملووو   وووتم 

نووونغک ټ وووی  ووو   ا . مووو  هووو ي ېوووي ځوووس  ا 

اح وووووووو  ي  ووووووووس ،  غمووووووووت کڼوووووووو،  نوووووووو   ا  يوووووووو  

غاو  دال کغنيوی غک ځوی ا   ن   بځي جګ ک 

 . ځر  ک ست  ځس 

ي  وووووووس ،  ن  ووووووو  ځووووووو  اغ ااال  وووووووم  تاح ووووووو

کانووووو  ېوووووي ننووووو  غک ټختووووو  ن پکاځ وووووس مووووو  اهد 

ا هللا لاووووووووو غ تووووووووور س  ا ؛ وووووووووووست  ن وټ  ووووووووو  غتاووووووووو

ن   ېي ا غ طه مرځ ا ي  ا  غي  غاو   وست  

 غک تراه تر غچ  . ټی ځس  ارمسي :

   ٿ ٿ ٺ  ٺ   ٺ  ٺچ

ٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ   ٹ  ٹ

 ٠٦١آل عمرا :  چڤ

  ن ووا ا  تر وپګووساغ  جبا ووس ل  نوو ) 

ېوووووووي تووووووو   وووووووا به غک ځبګېړوووووووده) اکغرک حوووووووسيا م ل  

) ا ن وووووی کال  وووووره  ووووومل موووووس  يګووووو  د ن  ووووو   ووووو 

غ  وو   غ وو  غک ن  وو  ځوو  ننوو  غک ټختوو  نوو   غک 

 ندغ  تسي اغړد، مو   ن کم   ن ا ن ښ  .

اح وووو  ي  ووووس ،  ن  وووو  ځوووو  اغ ااال  ووووم کانوووو   

ېوووووي ا غماقوووووسک ا موووووورکن ت تووووو  صووووو ا   ووووو   وووووم 

 غ تووووووووور ووووووووووووووووووو اه اه؛ ا هللا لاوووووووووووو  غووووووووووووتوو ه غک ټخوووووووووووونن

 ي  س ،  مس       تونسک    اغغيي ا : تاح 

  ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 

 ٠61النح :  چى  ائ   ائ    ەئ  ەئ

نووو  مووو   وووپغ کان يووو د مووو  ټس ثوووی  وووپغ  

ا صووووورمن کم   کانووووو ئ غک نووووو  صووووورم کنووووو ئد مووووو  اغ 

 ي ساه ډ ر غ اه ا .

  ارمسي : ت  غره غتق ا اح   ي  س ، 

ْنُت َةُ:رراَل اهللِ  » َُ َعْشررَر ِ:ررِنيَنل  َ ررلَّل اهللُ َعَلْيررِه َةَ:ررلَّمَ َخرر
ل َةََل اَرراَل لِررر ِلَشررْرَء: لِرررَم  َل َةاهلِل َنررا اَرراَل لِررر: أُفُّررا اَرر

ََّا  ََّا  َةَ ََّّ فَرَ ْلَت َْ  «6»«.فَرَ ْلَت َْ
 نوووودمت ملسو هيلع هللا ىلص يووووق  سيوووو  مووووس ا تون رووووم  

  »کن . قام ت  ندغ  ېي موس ځو  يوا  د   و 
ګ
« غ

موووو  ا  کاليوووويد موووو  يووووا ا ملوووو   وووود، توووو     وووو  اغ اغ ځوووو  

 کاليي ېي کسي ا  اغړد، کن ا کسي ا  اغړد، کم  ا

 نووو  ن وووا  وووم ک ختوووی   ملسو هيلع هللا ىلصي  وووس ،   تاح ووو 

يو  ي وساه يوا ن وی  و   ځو غي تو   وسا کد  ېي ا اه ا

م  ځ  ت  اغړد، حوس   و  کااېود  غچ سی ککد ا اه 

اووووسځت  ا  ووووره م ووووا ځوووو  ک ېووووي ا  ا يووووق  اه يتوووو ر 

غک  نووووو    رهووووو  يووووو  د ووووو  کانووووو    اغنوووووی  ووووو   

ا کنووووووو ا . تووووووو  وږئ ېوووووووي هووووووو  چ بووووووود يوووووووا کا وووووووره 

  کغيووو : ت  وووس  تووو  ن  ووو  ناوووسټ م   ووو  مق ووو     ووو،م 
ثرم اررال: یررا ن شررر ارررینل نررا ترررة  أنررر فاعرر  بكررم  

ررر رررریم ةابرررن أ ْ  ریمل ارررال: فرررانر ارررالاا: خيررررال أ ْ 
ما اال یا:ف إلخاته: َل تَرْثرِیَ  َعَلْيُكُم  أاال لكمْ 

 «٦» اْليَرْاََّ ا  باا فأنتم المل(اء.

غ  قریوووو آ ځس ووو   ککالوووی: ملسو هيلع هللا ىلص تون روووم 

ه  ا ر ن ئ ېي  ه ټو  هو  اا وره کنو کا  نو   

کاځوو  ککالووی: موو مږ ا وور نوو ک ېووي ځوو  ښوو  اغ ووره 

نوووووووووو  ؛ ځ وووووووووو  ځوووووووووو   موووووووووو مږ  وووووووووورالې کاکا غک ا 

کاځوووووو  کارمسملووووووی:  ه  الې کاکا  ک  یووووووا. اه وووووور 

ې ن  وووووو  مل  ووووووکغملووووووم ېووووووي   ځس وووووو  ځوووووو   نوووووو  هوووووو

مېمرووو، تووووا .  ووو   رکاکڼ ځووو  کاليوووي: تووور ځس ووو   ووو 

 ځس   ن   غي ن ا ملس ت.

اښوووا س ېوووي  وووتم شادووو.ا م   وووتم ااال  مووو  

 ير ؛

ررررأَن ر َأْنظُررررُر ِ لَررررل النَّبِررررر   ُُ اللَّررررِه: َْ ل ملسو هيلع هللا ىلصاَرررراَل َعْبرررر
نِْبَياِءل َضَربَُه اَرْاُنُه فََأْجَنْاُُل َةُ َا َیْحِكر نَِبيُّا ِنَن األَ 

ََّ َعرررْن َةْ ِ رررِه َةیَرُ(ررراُل:  َُّ اللَُّ رررمَّ اْغِفرررْر  »َیْمَسرررُح الررر
 «١»«.ِلَ(ْاِنر فَِانرَُّ ْم َلَ یَرْ َلُما َ 

ارموووسي :  نبووود هللا ټووو  ماووو  ا 

ځوووو  ېووووي  ملسو هيلع هللا ىلصاغړوووود، موووو  توووو  ملووووسا ا  ي وووو  تون رووووم

ون روووم ح سملوووت کووو اک ا تخ غم ووو  تون رمغمووو  ملووو  ت

يوا  وسکه ېوي قو ک يوا ا  ک يوی غک تو  کالبو  نو   

کک غک اه  يوووو  ن  وووو  مخوووو  کالاوووو، تووووسن س  غک کيووووا 

کالوووی: غ  هللا  موووس قووو ک ځووو  ټختووو  کنووو ه؛ ځ ووو  

  اک  م  ت  وږ . 

تووووو   وووووسي   ا ن كووووو  ملسو هيلع هللا ىلص ي  وووووس ،   تاح ووووو -4 

 وووو  غک کهتوووواسم   وووو  ا ټوووودي   ترځووووس  ا  نوووو   

 الووووره غک.   نوووو  ، یتوووو   رکموووو   وووو  ټوووودي   اغک وووور

يبګ ټا ک  نر   ېي تخو غ  وري  وسکهد اه يوا 

توو   ره  وو  ځ ح وود غک غمل ووس  ځووس  توور ځووس  نوو . 

تووووووردال ځوووووور  ملسو هيلع هللا ىلص نوووووو   تخوووووو غ ااک  کالووووووی. ا اه 

اک ت  کاک ا  يا ااک  م  کالی.  ن   مخ و  

تووووووور دال ځووووووور اک تووووووو   ملسو هيلع هللا ىلصن سما مووووووو  نووووووو  د ا اه 

جوو ر  وو  . تخوو غ غموو،  ن ووا    نوو کاک ووا  

 احوووم نووو کم  ل ) وووسء نووو    س وووس  ک د اه اح

مسي موووو  توووو     جوووو ر نوووو  . تخوووو غ  نوووو   ا ن  وووو

اغړوود، حووې  نوو اه ځر  وو   ملسو هيلع هللا ىلصغدووا کر د اه 

 وو  يووا  ووم ځوور ځووس       ووا ب   نوو   ېووي توو  ن  وو

  سکه.ا م اک ځ  ي م الا ک ک 

تووور داه  وووم  ملسو هيلع هللا ىلص ملووس هللا مووو مږ ا ن وووی تون رووم

 ټرغټر ن  .

ة  حيح نسرلم  1٥)  حيح البخاةي  :  -٠
 : ٠١٦١  

 . 6٦١٥ حيح نسلم حُی :  )  -6
 . ٦١١) الرحي  المختاَّ ص  -٦
  .٦١١١)  حيح البخاةيل  :  -١

 

ي  س ،  مس       تونوسک  و   تاح 

 اغغيي ا :  

گ   ک کککچ

 ٦١الشاةى:  چگ  گ   گ  ڳ  ڳ

ا هللا موووا ټبوودګس   نوو   

کبووووووس  م  غک    ووووووووو الوووا ا  ېووووووي ا يوووووووووون 

 ووساکم  ډډه نوو   غک ېووي   ووو   بووا ح ووس

    د، اک  ټخت  ن  . صت  غ  

اياوو  ا مو وووسم  ټبوودګسم  تووو  صووونسځ  

غينووووووووووس  « یننووووووووورک  » ووووووووو  ا مننووووووووور 

 ساېوووووووودسي. ی اوووووووو، اک  اغړوووووووود، ټختوووووووو  
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 مقدمه

 بی بی  نين حضرتمم الموشخصيت ا
کته دارای تمتامی صتفات     لعايشه
در او نهفته است  اخالق حميده  عالی و

برای مليتون هتا زن    یوی الگوی زيباي
کته در   ی بوده است، مهم تترين چيتز  

باعث  لام المؤمنين عايشهی زندگان
شتود،  ی م اندانش پژوه ی شگفت زدگ
باشتد کته    یافر ايشتان مت  وهمان علم 
و دارای امتواج   خروشان یهمانند درياي

متفاوت نمايان  ینگ هارو گسترده و با 
شود، از اين رو بته اطمينتان متی     ی م

رستتيم کتته زنتتدگانی ام المتتؤمنين   
افتخاراتی رفيع را عايد تتاريخ علمتی   
زنان در اسالم کرده است، بلكته يقتين   
حاصل می کنيم کته نبتوغ ايشتان بته     
تنهايی تاريخ را به طور کامل پر خواهد 

مود، گفتنی است که در ميتان زنتان و   ن
مردان نابغه ی تاريخ امت ها کسی را نمی 

 لام المتؤمنين  يابيم که بته جايگتاه  
دست يافته باشد.کستی کته از چنتين    
جايگاه و درجته و عظمتتی برختوردار    
باشد، شايستگی و لياقت آن را دارد که 
زندگانی اش مطالعه شود و مهتم تترين   

نمتايش  ويژگی های شخصيتی اش بته  
گذاشته شود و فضايل او در حتق امتت   

اسالمی به طور عام ذکر گردند، زيرا که 
اين وظيفه ای استت بتر گتردن امتت     

واجب است به انجام آن قيتام   ،اسالمی
 .کنند
 (ل)حضرت عایشهتولد 

بكر مادرش ام رومتان  وعايشه بنت اب
درستت   لام المؤمنين عايشه ،است
در  سال پس از بعثتت پيتامبر   چهار

كته بته دنيتا آمتد. او هتيچ روزی از      م
اش را غيرمسلمان به سر نبترده   زندگی

ترين انستان   است. وی در خانه نزديک
حضتترت ابتتوبكر  بتته قلتتب پيتتامبر

رشتد نمتود و استتعدادها و     صديق
مواهبش برای زندگی شگوفا شد: يعنی 
درست در زمانی که شرک و جهتل بتر   

های سران و رهبتران   ها و انديشه عقل
خيمه زده بود و نخستين گتروه  قريش 

هتا و   تترين شتكنجه   مسلمانان با تلتخ 
ها از طرف رهبتران قدرتمنتد و    سختی
های کفر و دشمنان اسالم، دست و  پايه

 (1) .کردند پنجه نرم می

 ا پیامبرب لازدواج  أم المؤمنین عایشه

خ ازدواج تتتتتاريتتورد تتتتتتدر م
اختتالف   با پيامبر حضرت عايشه
مه بدر التدين عينتی در   نظر است: عال

د: ازدواج تنويستت شتترح بختتاری متتی

دو ستتال قبتتل از  حضتترت عايشتته
شود که سه  باشد و گفته می هجرت می

سال قبل از هجرت و اين هم گفته شده 
که حدود يک و نيم سال قبل از هجرت 

 عايشته   و در ماه شوال بوده است که
انتد:   و برختی گفتته    شش سال داشتته 

استت و در ستال دوم     بوده  هفت ساله
ی بتدر در متاه    هجری و بعتد از واقعته  
 (9).است  شوال با او همبستر شده

از بعضی روايات ديگر چنين معلتوم   
سه سال بعد  شود که رسول اکرم می 

 با حضرت عايشه از وفات خديجه

گويند  ازدواج نمود. و سيرت نگاران می
کتته در همتتان ستتالی کتته حضتترت   

واج با حضرت وفات کرد، ازد خديجه
 نيز صورت گرفت. عايشه

  توان گفت که بنتا بته   همانا می
 تاريخ وفات حضترت خديجته  

را  تاريخ ازدواج حضرت عايشه
مقرر نمود، اما علمتا در خصتوص   
تاريخ وفات حضرت خديجه با هم 
اختالف نظتر دارنتد. در روايتتی    
آمده است که پنج ستال قبتل از   
هجرت و در بعضی روايات ديگتر  

سال قبتل از هجترت و در    چهار
بعضی روايات سته ستال قبتل از    

 ل
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زمانيكه ما در حيک ميبوديم در زمان 
تنهتتا روزه را قضتتا   رستتول اکتترم

 (11)مياورديم نه نماز را.

 یمایو راهن ادر تعلیم، فتو  عایشهنقش 

علتم و دانتش     خدمت حقيقتی بته  
ديگران   را به آن  که عبارت است از اين

نفتوس،    منتقل دهد و در ميدان تزکيه
راه   و رهنمتتود آن بتته  اصتتالح جامعتته

  برداری نمايد، بته   هرقيم از آن بهتمس
با تمامی وضوح و  همين خاطر پيامبر

فليبلرر   »روشتتنی چنتتين دستتتور داد: 
ر يتتک از شتتما  هتت » «الشررا ُ الَاُرر 

حاضرين، اين احكام را به کستانی کته   
  آيا عايشه  بته «. حضور ندارند، برساند

ی ختتود عمتتل نمتتودا   ايتتن وظيفتته
بتر او واجتب     مسئوليت تعليماتی کته 

  بود، انجام دادا در اين مبحث به  گشته
 دهيم ال پاسخ میواين س

کنتيم   و از اينجا کسانی را دعوت می
تعلتيم و   ی کننتد وظيفته   فكر متی   که

ی مردان است  تبليغ و نشر آن، وظيفه
شتود،   زنان نمی  و هيچ تكليفی متوجه

  آوريتم کته   عمل متی   از آنان دعوت به
جهت دور انداختن اين غبار و توضيح 
واقعيت، ما را همراهی کنند تتا نقتش   

  کته   از جامعه  مهم و اساسی اين دسته
  قتوارير تشتبيه    آنهتا را بته   پيامبر
لو چشمانشان واضح و روشن ، ج نموده
 ادامه دارد... گردد.
 و مأخذ مراجع

 ايرررررانبر.  مرررررراز ة  مرررررراُ  مسررررررل عایشررررره -٠
 ٠6ص

 ٠/١٨عمَُ ال(اةی شر   حيح البخاةی  -6
  ٦٥٠١ حيح بخاةیلش  -٦
 ٦٥٥1 حيح بخاةی ش  -١
  ١/٠٥٥٠اَل:تي اُ فی ن رفة اَل حاُ -٨
 1٦ص٠الماا ينج  عََّّ -1
 /١٥) جنشرررر   نُینررررة ترررراةیخ -١

 ١٥/٠1٨ص٠1٨
ت عاُشررررررررة علررررررررل اإل -٥  ابررررررررة لمررررررررا ا:ررررررررتُْة

 .٨٥الِحابة. ص
 .٠661) ةام الحُی    حيح البخاةي -٥

 .٠661)  حيح البخاةي. ةام الحُی   -٠١

 مکانت و جایگاه علمی

از  لستتتيده عايشتتته 
بزرگتترين مفتيتتان و علمتتای  
مجتهتتد صتتحابه بتته حستتاب 
 ميرود و اکثرً اصحاب پيامبر

ميكردنتد و   افتتو از وی طلب 
طوريكه  ؛ميداد ابرای شان فتو
در  :ميفرمايد /امام ابن قيم

حدود صدو سی و چند تتن از  
زنان  صحابه که شامل مردان و

ميشوند متردم از آنهتا طلتب    

ميكردند و مشهور ترين آنها هفت تن  افتو
 طالب، أبی بن علی الخطاب، بن بوده  عمر

 ن،المتؤمني  أم عائش  مسعود، بن اهلل عبد
 اهلل عبد و عباس بن اهلل عبد ثابت، بن زيد

 (6)عمر. بن
 لعايشه :ميفرمايد /قاسم بن محمد

و  عمتر  ،در زمان خالفت ابوبكرصديق
رو  ابه شكل مستتقالنه بته فتتو    عثمان

تا زمتان وفتات شتان     آورد و من با او دايماً
 (7)بودم.

رمايد که شتيخ  تميف /شیتام زرکتام
را در جمتع   لابو اسحاق شيرازی عايشه

فقهای صحابه که در صدر قرار داشتند ذکر 
 (1)نموده است 

 ادر فتو لروش ام المومنین

تنهتتا بتته آنچتته در زمتتان  لعايشتته
برايش رسيده بود  اکتفا نمی کرد  پيامبر

بلكه باز هم اجتهاد ميكرد و يتا گتاهی بته    
اشخاص ديگر آنرا رجعت ميداد؛ اينتک در  

 دازيم:  ذيل به روش استنباط وی ميپر
 استدالل از قرآن  

 و صهيب آمتد ، زخم خورد زمانيكه عمر
برايش فرمود آيا باالی  گريه سر داد و عمر
 در حاليكه رسول اکترم  امن گريه ميكنی
مرده به گريته اهلتش عتذاب     :فرموده است

 وقتی عمر :ميفرمايد ابن عباس ،ميشود
 لشهتايت تاين موضوع را به ع ،وفات کرد

يتاد کترد و    سوگند لشهعاي ،کردم ياد
فرمتوده  ه پيامبر هيچگاه چنتين نت   :فرمود
اين را فرموده استت کته مترده     تنها ،است

و  ،کافر بته گريته اهلتش عتذاب ميشتود     
 قرآن برای تان در ايتن  :فرمود لعايشه

طوريكتته اهلل متعتتال  ،خصتتوص کافيستتت
 ميفرمايد:

 «9» ٠٨: اإل:راءچېېۉ ۉ ې ېچ 

 مثال احتجاج از سنت  

روايت است که زنتی آمتد و از    از معاذ
سوال کرد آيا نماز هتای زمتان     لعايشه

فرمود  لمان را بعداً قضا بياوريما عايشه
استیا چون  ) دچار مريضی(آيا تو حروری

هجرت ذکر شده استت. حتتی ختود    
نيتتز دو روايتتت  هحضتترت عايشتت

  روايت کترده   مختلف را در اين زمينه
در صتحيح بختاری و     که است، چنان

  مسند امام احمتد بتن حنبتل آمتده    
طور که  گويد: آن است: يكی اينكه می

 ام از دچار غيترت شتده   از خديجه
دچتار   هيچ زنی نسبت بته پيتامبر  

متدام از   ام. آخر پيامبر غيرت نشده
ستتود. و   کرد و او را زياد می او ياد می

سته ستال بعتد از     پيامبر  : که گفته
 (3).وفات خديجه با من ازدواج نمود

و در روايت ديگری آمده است کته  
در همتتان ستتال، ازدواج حضتترت   

 (4).صورت گرفته است عايشه
جمهتور محققتين     ت کهگفتنی اس

انتتد و   ايتتن روايتتت را تتترجيح داده
هتای ديگتر    های مستند روايت بخش

نمايتد کته    ييد متی اترا نيز اين رابطه 
در رمضتان  ستال    حضرت خديجه

دهم بعثت يعنتی سته ستال قبتل از     
هجرت وفات نمتود و در متاه شتوال    
 يعنی بعد از يک ماه رستول اکترم  

را بته عقتد ختود     حضرت  عايشه
آورد و در ايتتن زمتتان حضتترت   در

شش ستاله بتود؛ بتا ايتن      عايشه
حساب در ماه شوال  سه سال قبتل از  

م نكاح حضرت  691هجرت مطابق با  
  عايشه صورت پذيرفته است.
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وقت از نظر استالم   وقت از نظر اسالم:
تمام مراحل زندگی را شامل می شتود  
بنابرين مسلمان در روز قيامت تنها از 

استبه قترار   عبادت و ذکرش مورد مح
عمر ساعات  )كه از عمرشنمی گيرد بل

محدود است( محاسبه می شود که آيا 
آنرا در راه مصلحت خودش، مصتلحت  
بنده ها و کشور به کار برده و يتا آنترا   
در راه های بتی فايتده ضتايع نمتوده     

 استا  
ورد بتازپرس قترار   تش متوانيتاز ج

می گيرد که رمز قوت و بخشش است، 
چگونه به آن می انديشد، آيا آنترا در  

ه های ماديتات صترف کترد يتا در     را
 تشكيل خانواده و جامع  صالحا  

از سرمايه اش پرسيده می شود کته  
چگونه آنرا بدست آورد و چگونته بته   
مصرف رساندا از هر لحظ  زنتدگيش  
پرسيده متی شتود کته آيتا آنترا در      
چارچوب صحيح گذرانده است يتا در  
راه های بيهوده و آيا در امتر آبتادانی   

آنرا در خدمت شيطان مصرف کرده يا 
 گذاشته استا  

به سلف صالح اين امتت گتوش متی    
نهيم تا ببينيم که چگونه از وقت بهره 

 گرفتند: 

فرموده است:  کستيكه   :حسن بصری
باشتد، گتول     امروزش ماننتد ديتروزش  

خورده است و کسيكه امتروزش بتدتر از   
 ديروزش باشد، منفور است.

همچنان گفته استت: کستيكه روزی از   
را در انجتام دادن حقتی يتا ادای     عمرش

فريضه ای، يتا بلنتد بتردن جايگتاه، يتا      
ت آورده، يا خيتری  توصيفی که آنرا بدس

ا نهاده و يا علمی که آنرا که اساسش را بن
آموخته، سپری نكند در حقيقت روزش را 

و باالی خود ستم  سپری نموده استهدر 
 کرده است. 

می گويد: شتب و   :العزيزعمر بن عبد
 بخاطر تو هستند پس در آنها کار کن.  روز 

استت: بته   فرموده  عبداهلل بن مسعود
پشيمان نشده ام هيچ چيزی به اين اندازه 

که روزی آفتابش غروب کنتد کته باعتث    
 "نتيكم "م شود ولتی عمتل   کوتاهی عمر
 زياد نشود.

اميدوارم که کسی به اين گمتان نباشتد   
که سلف اين امت تنها مشغول نماز، روزه 

بودند، هرگز چنين نبوده زيرا آنتان   و ذکر
در تمام ميدانها فعاليت داشتند آنگونه که 

ايشانرا توصيه متی کترد کته:     ؛پيامبر
خداوند از شخصی راضی متی شتود کته    

دهد آنرا به شكل  وقتی کاری را انجام می

 بهترش انجام دهد.
کارهايی را که انجام می دادند آنترا  
، بخاطر حصول ثواب انجام می دادنتد 
زيرا عملی کته هتدف از آن حصتول    
ثواب باشد، عبادت محسوب می شود، 

دستت شتان   ه از اين رو زمام امور بت 
را بگون  بهتری آبتاد   "زمين"افتيد و 

بيكتاری و   کردند. عمتربن خطتاب  
داشت و تد متی پنت  تاع وقت را بتضي

می گفت: از آن شخص بدم متی آيتد   
 يرا بيكار می بينم که نه در امتور که و
الش می کند و نه هتم در امتور   دنيا ت

 «2»آخرت. 
آنان تنها متردان ستخن و وصتيت    
نبودند بلكه دارای روش بااليی بودند، 
صحت را پيش از بيماری، و زنتدگی را  

پتتيش از متترگ غنيمتتت متتی 
شمردند و از وقتت بهتره متی    
بردنتتد و آنتترا غنيمتتت متتی  

 دانستند.
کسيكه از سهم مسلمانان در 
د ميدانهای علوم بشتری ماننت  

فزيک، کيميا، رياضيات، الجبر، 
مثلثتتتات، فلتتتک شناستتتی، 
جغرافيه، تاريخ، طب، دواسازی 
و غيره آگاه باشد، پی می بترد  
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رزش وقت ختود را درک  که مسلمانان ا
چگونته بتا    "ديديم که "کرده بودند و

بتا ايتن   "وقت شان رقابت کردند کته  
اشتند ثروت علمی ای گذ "رقابت شان

 ت.که اساس پيشرفت بشری گش
قاضتتی ابتتراهيم بتتن جتتراح شتتاگرد 
ابويوسف می گويد: به عيادت ابويوسف 
رفتم ويرا بيهوش يافتم، چون به هوش 

ابتراهيم در ايتن    آمد بترايم گفتت: ای  
 مسئله چی می گويیا

در "يتتن وضتتعيت نيتتز  ا گفتتتم: در
 جستجوی حل مسايل هستیا 

گفت: پروا ندارد، به اين اميدواری می 
نجتات کستی    آموزانيم تا شايد باعتث 

 شود. 
امام ابن جرير طبری شيخ مفسترين،  

يكی از معتدود   :محدثين و مورخين
کسانی در استفاده از وقت بتود، وی در  
تدريس و تعليم، نوشتن و تأليف نمونت   
زمانش بود کته تأليفتاتش بتا داشتتن     
امتياز نوآوری و دقيق بودن بته تعتداد   
شگفت انگيزی می رسيد کته مجمتوع   

 352بن جرير در حدود تصنيفات امام ا
 هزار ورق می رسد.

اين دستآورد بدون استفاده از وقت و 
درک اينكه چگونه آنرا پر نمايد، حاصل 

 «11»نمی شد.
امام ابوالفرج ابن جتوزی متی گويتد:    

روز طوالنی شود، آنرا در خواب ستپری  
غ می کنند. اما معتدود کستانی را سترا   

دارم که به مفهوم زندگی پی برده انتد،  
آنان در فكر اندوختن توشه و آمتادگی  
برای سفرند، خداوند در تمتام مراحتل   
زندگی با انسان می باشد، پتس قبتل از   
اينكه وقت را از دستت دهيتد بختاطر    

 «11»استفاده از  آن رقابت نماييد. 
دکتر یوسف قرضهاوی یکهی از پیشهوایان    

پیوند به ضیاع وقهت   دعوت در عصر حاضر در

می گوید: کسهیکه وقهتش را مهی ک شهد در     

حقیقت خودش را می ک شد، این جریمۀ انتحار 

نرمی است که مردمانی را کهه وقهت شهانرا    

بیهوده ضایع می کنند به چشم می بینند و بهه  

گوش می شهنوند ولهی در برابهر آن جهرم     

 «19» مجازات نمی شوند.
ابن قيم می گويد: ضياع وقت ستخت  

ر از مرگ است؛ زيرا ضياع وقت رابط  ت
می کنتد  ترا از خدا و خان  آخرت قطع 

 ترا از دنيا و اهل آن.   اما مرگ رابطه ای
آيا به امتتی کته چنتين تعليمتات و     
توجيهات الهی، پيشترفتهای بتزرگ و   
الگوهای بی نظير دارد، مناسب است که 
خود را در منتهای توکتل بستپارد نته    

موقتوتی را انجتام    پالنی بسازد و نه کار
دهد و ايمانش  ويرا به مغيبات محتک و  
قدري  تنبل ببرد که تمام چيزهتا را بته   

در  ااستتاس اراده تفستتير متتی کننتتد 
حاليكه اراده در اصل از انسان شتخص  

 متحرک و مثبت گرا می سازد. 
 امتهای بيدار پالنهای پنج ستاله و ده 
ساله را وضع می کنند که حال و آينتدۀ  

و به اساس آن  زمان پيوند دهدشانرا با 
را ارزيتابی متی    خود و متردم  ختويش  

نمايند. اگر می خواهيم زمين را اصتالح  
و پل را سرپای و کارخانته را بگشتايد،   
مدرسه اساسگذاری کنتد و زنتدانها را   
طی يكسال منهتدم کنتد  پتس در آن    
وقت درست نيست که تا دوسال ادامته  

 يابد.
متی   در قدم نخست با زندگی به سر

بريم ، نبضش را می سنجيم و زنتدگی  
را با  وقت پيوند می دهيم اما در قتدم  
دوم، ما می نشينيم  و زنتدگی را متی   
گذاريم که بشكل عادی به پتيش رود  

پالن تعيين شده عيار چون خود را با "
 ."ساخته ايم

وقتی با پروردگتارت وعتده داشتته    
باشی از وی کمتک متی ختواهی و در    

و در يک شبانه روز  برابرش می ايستی
پنج وقت نماز را ادا می نمايی، پس در 
قسمت پاسداری وقت با ديگتران نيتز   
چنان باش، آيا درست است که در هتر  
وعده ات يتک ستاعت يتا دو ستاعت     
تأخير کنیا آيا ارزش مادی وقت خود 
و ديگران را که منتظر تو اند، سنجيده 
ایا و آيا با خود تصتور ارزش معنتوی   

و آنچه باعث خستتگی،   "ضياع وقت"
بی پروايی و شكست می شود را کرده 

 ایا     
آيا می پذيری گروه هتای بيتدارگر و   
پيشگام که گمان متی رود مستؤوليت   
تغيير احستن را بته دوش گيرنتد، در    
کارشان کامياب می شوند در حاليكته  

 نسبت به وقت بی پروا هستندا 
 زمان می گذرد و منتظر نمی ماند

 موده اند:اهلل متعال فر
 چمت     ىت  يت  جث  مث  ىث يث  حج مجچ 

                                                                                                                 
 ١1النازعات: 

بينند گتوير کته    روزى که آن را مر
آنتتان جتتز شتتبر يتتا روزى درنتتگ   

 .اند نكرده
ه متی  ضرب المثل انگليسی است کت 

گويد: بلند رفتتن و پتايين آمتدن آب    
 منتظر کسی نمی باشد. 

اگر نتوانی وقت را به استاس پتالن و   
د خودت تنظتيم کنتی، از   وبرنام  محد

تو فرار می کنتد و از دستتت متی    نزد 

انستتان بايتتد ارزش و منزلتتت  
وقتش را بداند و هيچ لحظ  آنرا 
در مواردی که مفيتد نيستتند،   
د صرف نكند، افضل را چه متوار 

زبانی باشد يا عملی بر مفضتول  
مقدم کنتد. مردمتان زيتادی را    
ديدم که وقتت را در چيزهتای   
شگفت انگيزی سپری می کنند! 
اگتتر شتتب دراز باشتتد، آنتترا در 

خنان بی فايده، خواندن کتاب س
و جادو می گذرانند اما اگر  غزل
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وقتی با پروردگارت وعده داشته باشی از وی کم  می خهواهی و  

ر ی  شبانه روز پنج وقت نمهاز را ادا مهی   در برابرش می ایستی و د

نمایی، پس در قسمت پاسداری وقت با دیگران نیز چنان بهاش، آیها   

درست است که در هر وعده ات ی  ساعت یا دو ساعت تأخیر کنهی   

آیا ارزش مادی وقت خود و دیگران را که منتظر تو اند، سنجیده ای  

آنچه باعث خستگی، و  "ضیاع وقت"و آیا با خود تصور ارزش معنوی 

    بی پروایی و شکست می شود را کرده ای 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استتت کتته ويتترا برختتوردار از دايمتتی 
می کنتد يتا متادۀ     "بهشت "نعمتهای

زندگی تنگ است که ويترا وارد عتذاب   
 دردناک می سازد. 

همچنان گفته استت: وقتت حيثيتت    
تماشاچی را به خود نمی گيرد بلكته يتا   
 دوستتت صتتميمی استتت و يتتا دشتتمن

 سرسخت. 
می فرمايد: کلمته ای   :حسن بصری

که آنرا از حجاج شنيدم که از کنار ايتن  
چوب بيان داشت، مرا بيدار کترد، اگتر   
 ساعتی از عمر انسان در غير آن چيزی
که بخاطر آن آفريده شده، صرف شتود،  
ستتزاوار آنستتت کتته حستترتش در روز 

  قيامت فزونی يابد.
 مآخذ:

عبُالفتا  ابا ايمة الهللنا  عنُال لماءل  -٥

 رود. 
انسان با گذشت روزها خوشحال متی  
شود حال آنكه هر روزی که می گتذرد  

 اجل نزديک می شود. 
 بر نمی گرددوقت می گذرد و 

 اهلل متعال فرموده اند:
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

 ٨٨الرةَّ:  چں ںڱڱڱ ڱ

و روزى کتته رستتتاخيز بتتر پتتا شتتود 
کننتد کته جتز     ن سوگند ياد مرمجرما
اند ]در دنيا  بيش  درنگ نكرده ]ساعتر

هتتم  ايتتن گونتته بتته دروغ کشتتانيده  
 .شدند مر

 در جای ديگری فرموده اند:
  ۓ  ے   ے ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ چ 

 ٠١١ - ٥٥الممننا :  چۆۇ ۇڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
تا آنگاه که مرگ يكر از ايشتان فترا   

. گويد پروردگارا مرا بازگردانيد رسد مر
ام کتار نيكتر    شايد من در آنچه وانهاده
 . انجام دهم نه چنين است

از آن با سخن بليغش  :حسن بصری
چنين تعبير کرده است: هتر روزی کته   

مناديی صدا می زند:  بامدادش می دمد،
ای فرزند آدم! من مخلوق جديد هستم 
 و گواه بر اعمال تو پس از متن بهتره ای  

رفتم تا روز خود را بگير، زيرا من وقتی 
 رستاخيز بر نمی گرم.

حسن بصری می گويد: ای فرزند آدم! 
تو روزهای معدودی هستی که با گذشت 
هر روز قستمتی از تتو نيتز متی رود و     

رود که با رفتتن بعضتی     احتمال آن می
 تمام آن برود.  

وقت همانند تیر است وقتی از کمهان جهدا   

 «13» شود امکان برگشت دو بارۀ آن نمی رود.
 :گرانبها و کم پیداست وقت سرمایه ای

انسانهايی را می بينيم کته بته تمتام    
معنی به چيزهای گرانبها چه مال باشتد  
و يا ثروت اهتمام می نمايند تا آنجا کته  

نرژی بشر به آن به مثابه مصتدر مهتم   ا

ديده و غرض ازدياد آن، برنامته هتای   
عملی و روابتط انستانی راصترف متی     
کنند. اما مردمان اندکی اند کته عتين   
اهميتتت را بتته وقتتت بحيتتث مصتتدر  
آنچنانی ، قايل باشند در حاليكه يكبار 
از دست دادن آن بته مثابته از دستت    
دادن هميشگی آنست؛ چرا که اگر مال 
ضايع شود، بدست آوردن دو بتارۀ آن  
ممكن است، کاال مفقتود متی شتود و    
توليد کارگاه از سر گرفته می شود ولی 
وقت می رود و بر نمی گردد و منقترض  

 می شود و منتظر کسی نمی ماند.  
می گويد: مردمانی را  :حسن بصری

سراغ دارم که به وقت شان بيشتتر از  
 آنچه شما به درهم و دينار تان حترص 

 داريد، رغبت داشتند. 
 :وقت مصدر نیکبختی و بدبختی است

در صتتورتيكه مستتلمان وقتتت را در 
برنامتته اش جهتتت حصتتول رضتتای   
پروردگتتارش و ختتدمت بتترادرانش   
اختصاص دهد، در دنيا خوشبخت و در 
آخرت کامياب می برايد امتا اگتر آنترا    
ضتتايع کنتتد، عمتترش ضتتايع شتتده و 

متی   :تالشش هدر می رود. ابن قيم
د: وقت انسان در حقيقت امر عمتر  گوي

وی است؛ زيرا وقت يتا متادۀ زنتدگی    

 . 1٠غُ هل ص: 
 . ٠٥ -٠١ ما  اثرل ص:  -٠١
 . 6٥ -6١ ما  اثرل ص:  -٠٠
یا:ف ارضاةیل الاات  -٠6

 .٠٠ االحياَل ص: 
یا:ررف ال(رضرراةیل الااررت فررری  -٠٦

 با اختِاة. ٠١حياَ المسلمل ص: 
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اغړووووود،  اځ بووووو، تووووو  ټوووووساه  ووووو ا مدووووويا نووووو  . تدن روووووم

ج موو  توو  مدوويا ) غ  نوودغ  اغړوود، حوو ارمووسييي ا :

نوو   ېوو  توو   ووا موو  ايووس غک موو   ووم چسځوو  ځووس  ښوو ا  

ا  اغ ډک  نبوووسا   مووو مږ تووو  ټرنووو   أک ل نووودغ 

 نو  ا وسسي يتو ر    م نو   ځ و  ېو   ودطس  غک ا

غوو غر  ېوو  ا غتاووس  مدووا ميووت غک ن   موو  اس وود غک 

نوووورغک نوووو   يوووو  ا  نطرمووووسي  وووور غاوووو  يوووو غ   توووو  

غنوووې   وووره ېووو  نبووووسا  کنووو ک نېصوووددغ   وووو د 

 وو  ېووو   ووودطس   مووو مږ اښووو   ا  غک تووو  مخا نووو  ځ

غ ي يوووووو  غک ځ،ووووووم غياووووووا    تووووووي  طريقووووو   ووووووره  موووووو مږ ا

 نووووووو  ېووووووو  موووووو ، ځووووووو   مووووووو مږ موووووووساکغ غن وووووووس   نوووووو   ځووووووور

ښسياووا  اغکښووی، غک يوو   وو   دا  غاوو  موو  کغرک د 

 اغړد، ارمسي : أې  ت  ا  ټساه  ا تسي ندغ 

بوو  يوو   وو    وودطس   اس وو  اښووو    )) 

نوو  تووو  اښوو ا، کمي وود،لل موو  مووو مږ ا  غک ځسړوود،  ووم  

توووو  غموووور توووو  ن  وووو  مخ دووووسم   أټسيوووود اتووووسي نوووودغ 

ن   مووو   وووره اښووو   ځووو  کنوووت غک م قووو  کامووو  نووو ک 

ېووووو  ترمووووو مږ ماووووو ط  ووووود،د ټ  ووووو  ټسيووووود قوووووسط  ځووووو غک 

نرفوووي  يوووساکت  کراه ېووو  ا کانووو ک غک تووورم  کدر  ووو د ا

تووو  کاځ مووو م  ماووو  س  يووو  اک خ غاووو  آ غايوووږ  غک 

ن  وووو  ټبوووودګسم   غموووود  توووورمېيد وووو  توووو  کر  ا أنوووودغ 

نطوس غک کبوسه مو   اخر ن   ي او، ټبوده ګوس  يو  غ وی ا

ا  غک ټختوووووی  ووووو يد د مووووو  مووووو مږ ټووووو   وووووم تووووو  تووووو اه 

غنوې  غک توو  بوووپړه  واد  ادس  ووره ذنوورد غ وواننسا 

 ارمسييي ا : غک انسک  ن ک هرمګ  ې  تدن رم

اه غک  نرفووووي ا کا ووووي انووووس بهتوووومه انووووس ا ) 

توووس  ځووو  ا ووو،ږ د تووو  اغړووود، حوووس   وووا ېووو  غحووورغک ټووو  

يووو  ځ سوووي ک  غک يووو    يووو   ووويبلساکم  غاووو  ټووو  ځوووس  

  ست . 
حووج ينوو   م بووس  : ا

   قدد غک غاغاه ن   ا .
حووج تو   ووري ت  وا  نوو   

ځوووووووووسمګ   ن تووووووووو  ا  ېووووووووو  تووووووووو  نسصووووووووو  ځوووووووووسي م  غک 

     ځسمګ   ډک  غجرغ ن،ږ .ځسمګ ک کنا م   ا ت
 حووج غاغ ن يووو  غاووو  م نووو  ا ا 

اووورض نبوووسا   ووورځ  ا ووو   غک  ا أنووودغ  ت وووسسي

 ا أتووسي نوودغ  غاغ نوو   ا   ېوو  توو  ا   ووره ا
   ت  ا م  غک   غټ م  حد   اغ ي. اه ا ا س غک ا

 وور ماوو  س  ېوو  مسايبوو  ک  يووس  توور 

ښووووادب  توووو   وووو   ن ر ووووا ي ځووووی حووووج اوووورض ا د 

ېووووو  ار ووووويت يووووو  تووووو  آيوووووت غک حوووووديش  وووووره  سټوووووت 

 وووو يد  غک توووو  موووو  غجرغيوووو  نوووونغک ا  غک مب وووور يوووو  

 ا .  سار
))ي او،  آ

يووو  توووساه ا ټيوووت هللا  أنووودغ  تووو  ن  ووو  نوووس  ا

 دا  ا  ووووريې حووووج اوووورض  وووو يد د ېوووو  هوووو ي ا

ا  ټناوووووت توووووسي  کاځ ووووو  ځووووو غ  غک کال کيووووور للد تووووور

ا  کالد ځووووو غ   سمسم  ځووووو  اا    يوووو  ماووووو   أهللا

غک ځ ادوق کانو   ېو  اغو  اورض غاغ نو   غک ټدسټدووس 

 کبوووووووووس  م  ا موووووووو م  ماوووووووو  س  ا يوووووووو   وووووووووم ا ځ وووووووورغا

تسندوودکد  وواد  ادس غک توو  غوو اه حاووبسځ   ووا اغ وويد 

 ووووووووور مووووووووو م  ماووووووووو  س  تووووووووو   غي وووووووووس ،  ا  ا مووووووووو  اک

مووو    وووور مووو م  ماووو  س  ټسيووود توووو   بوووا يووو   ووو   ا

ا  توووو ه  وووود، ېوووو  اغ امدووووس اک غي ووووس ،  ا غتاووووسمسم  ا 

 آ موووووو يا، يوووووو  تووووووساه ن ووووووق ن يوووووودهد توووووورا  غ ووووووسال  وووووور

تووووووسي  ماوووووو  س  ځوووووو  ښووووووسي  ېوووووو  توووووو  اښووووووادا، ځ کوووووو  ا

غک ا دکمووود نبوووسا  تووو  ښووو  ډک  ځر وووره نووو    أهللا

توو  ت غکيووپک  وويب  غک مرح وو   ووا  نوو  صووسلح  غن ووسي  

توسي  غک ن م  ځ   ره ښ  ن   ېو  تو  کغق دوت  وره ا

ا س تور  حسصو ،ږ د تو  ا  لحوس  اغ وي  أندغ 

ېوو  ن ووی  ساکموو  غک ن   موو  توو   نوو  ډک  غجوورغ نوو ک 

تووووووو  قووووووورآ  نږووووووودم غيووووووووس  غک  أېووووووو  توووووووسي نووووووودغ 

ټدووس  يو  تو  غحوسايث   ووا تو  ک وسحت  وره  تدن روم

ن يوود د ېوو  اغوو  ن   مووو  ځوو  صووسلح  غن ووس  کغيووو د 

 ت    اه)غي هېل  ا اغړد، ارمسي : أتسي هللا

يوو ا  ځوو   أنوودغ   رهوو ي ېوو  ا اغ )) 

موووووووو  غرک  د موووووووو  اه ېوووووووو  ښوووووووو  ن ووووووووی کنوووووووو   غک يوووووووو  

 ووووووره تووووووو  نبووووووسا   ووووووا هووووووو ي  أنوووووودغ 

 ووووووريا موووووو  نوووووو  للد توووووو  ا  لحووووووس  ي وووووو  

مبوساي ايو   هبګ  ېو  حوج  وم ا غ وېک ا

تب وو  ټبووسکک غاوو  تووب م انوو  ا  غک توو   يوو 

نبووووساغځ   ووووا  ووووم حووووج يوووو غ يا، نبووووسا  ا  

ېووو   وووم ټووودت  غک  وووم موووسسي حدثيوووت يووور  غک 

 ا غمووور ترځوووس  ن يووو  غک ا أنووودغ  حوووج ا

حسصوووو  ي   ا ووووس ا  وووواد يي ذغ  ا  نوووو  ا

ي  توساه ماو  سمس  تو   وسنيي کنوت غک  وس    

حوووج تووو   ځوووسي م   وووا ېووو  کال يووو  ا ووو،ږ  ا

بووووو،  ووووورين  تووووو  طووووو غ  ميوووووت تدوووووی غک ا ن 



 

    

 

 

   

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صوووووبت صوووووسا  اغنتوووووم کا وووووي     کغ  غاووووو  ا ووووور يووووو ا

  يوووسا  طووو غ   وووم ا ايتوووادای  وووبسل تووو ا  اد غک ا)

غنتوووووووووم ا کا وووووووووي يووووووووو   حوووووووووج ا ووووووووو  اد غک کنوووووووووت يووووووووو  ا

 ايتوادا،  ووبس غاو  ا غنتووم کا وى ځر سيوو  توو ا  اد ا

جوووا ن   مووو   نووو  ا  حوووج کغجبوووس : تووو  حوووج كووو  کغ

هووساک    وره يو  اک) ا) مو    يوو ل ېوي تو  ځوورل   يو 

 ک  ا :ل تر حسجي د م،ږ  غک ت  دمد  ډحېي   

 غحرغک ځ  . ) م ،  ځسدل غا  ا_ ي  مدقس 

  ر ځري يدک ت ا  ت  نراس  اايد . _ ا

 ._ ت  مپاين  ك  کق  

 .ل     ت  مبر ك   عى) مبوه همرک  صنس غک  ا

 ج رک کيوای و ا

 . رنريی يس کيتاس       

 .کاغع ط غ       ا

 .) ا  راکلقر ست 

 .نرفي     ت  مدبس ك  ځ،مک  ا

يووووس ن وووور  ميوووت   يوووو  ځوووو  غحوووورغک حووووج  ا 

 کغي .
غحورغک  و کم ا ټسيود م كوس  غو    

 ي  ټد  غا  ځدا، کيتاس  ير     . غک

د  ووو  غاوووی کمووو   ووو   غکاال غاوووی ا  ک ووو    -۱

 .ا  ک    

يبووووووووووووووو  غک هوووووووووووووووساال ا   اکه  وووووووووووووووادا، جوووووووووووووووسم ) -۲

د  ووو   نووو  مووو   ک  غک ووو  تري ب وووی  ووو    کغغ مووود 

 ن  ېي کبو      م  ک .

 .  ب ي  ا  غ ا  س      ن -۳

ا اکه ا  اووووووووو   ووووووووو مر ا غاغ   يووووووووو  کاک وووووووووا   وووووووووو  

چ،ووووم  يوووو غ    ا حووووج غاغاه يوووو   وووو   ک  اغړوووود، ميووووت 

حوووووووج ا غاغ   يووووووو  غاغاه  ا  ک ووووووو  : ندغيووووووو آ )) موووووووس ا

غاغ   يو  ي ووساه  ځووسمګ ک مبس وك  ا هللا  وريېل ځو  ا

   ت   س يي کنت ك  قدد   ي  ځ  حج کغي :
غ ووووېک ا وووواد يي ايوووو   حووووج ا 

 نوووو   تب  ووو  ټبووووس اه ېوووي توووو   ووو   ن وووور كووو  يوووو  ځوووی ا

ماوو  س  توو  ذموو  ېووي ا وو ا يوو  منقوو  ترځوو  ټيووت هللا 

 کير  ارض  ،ږ .  ريې ځ  اځ  غک اغځ  ځ غ 
قووورآ   حوووج ا 

 غمووت ا نږودم غيووس  توو  آيا مو د مبوو   غحوسايث  غک ا

ن  ووسکک توو  غج ووسع  ووره اوورض  وو د توور چووسېي حووج 

 يوووووو  ځوووووورل  وووووو   ا
 
يوووووو ي  کبووووووسه  اوووووورض  وووووود، غک قدوووووودغ

امګووو  ترځووو  يووو  نووونا غاووو    مرځكووا کڼوووی  ،وووږ .   ووودغ

نبووووووسا   کاک وووووا  کغسوووووى  وووووم کبوووووسه ټ وووووی  ووووو   اه. اغ

 يووس   وو غک يوور . يكوو  ېووي توو  يوو ه مبووسال حووديت كوو  

ا ووووس  هللا ت ووووسسى ا اغغيووووي ا : )) هوووو ل ېووووي يوووو غ   ا

ااووووق  جګوووو   غک ي ووووساه حووووج ک وووو   غک توووو   نوووو  كوووو  ا

مرځكووا موو   وود، موو  يوو  حووج غاوو  توو  اغ ووانددک ټوو  يوو  

کبوووسه غاووو  اغړووود، توووسل  ووود، يكووو  تووو    مووو  کاځ ېوووي 

 ي  م ا غا   يږيدسى ک لل.

  رط م  ت  دمد  ډک  ا : حج  س  ا   دغ

 نووو   ووورط م  ا   ار ووويت  ووورط م : ا 

موووو م  توووو    نوووو  يوووو  ځوقووووق غاوووو  ترځوووو  حووووج ا ېووووي ا

ټ وووووو  د  دذمووووو  مووووو  اووووورض  ،وووووږ  يكووووو : غ وووووېکد نقوووووی

دا   ) ځوووووووووو غ ل احريووووووووووت) آ غا ل مووووووووووسسي غ وووووووووواطسنت

صووسلح مووورک م جوو ا کغسووى غک  غموو د يوو  ښووځي  ووره ا

ت اځندوو   ووورط م  توو  تووسک كووو  مد يوو   وووره  جوو رکغسى. ا

 حووووووووج توووووووو  كووووووووسارد يدوووووووو ت د مس وووووووو کد غووووووووېکد اق،ووووووووم غک

 ماك،  م  ارض  ،ږ .
حووج ا غاغ   يوو  ي ووساه اکه  ا  

  رط م  د ک ا :

   غحرغک ځ  ._ ۲_ ا حج ا غاغ   ي  کنت. ۱

تووو  حوووج كووو  اا   

 ن   م  ارض ا : 

 د ت  ځ بد  کي    ره ._ غحرغک ځ   ۱

) توو  ځووسمګ   کنووت توو  نراووس  ټسموود  اايوود _ ۲ 

 ك ل.

ا  يوووووووسا  طووووووو غ ) غاسضووووووود، طووووووو غ ل تووووووو  ا  _ ۳ 

حوووج يوو  ارضووود،  ووورط م    ووودئ ېووي غحووورغک ا هټسيوود تووو  

 ) اايووووود ل اتووووور نراوووووس  ټسمووووود  کقووووو   غاووووو  اد غک 

 ه ووو  کا وووي  ذکغلحجوووي ا حوووج ا ووو  اد غک کنوووت يووو  ا

مخووووووو  تدن رمغمووووووو   يووووووو  موووووووس ابهتووووووومي  جپيووووووو  ېووووووو  موووووووس غک 

 ن يووود د تووو  ا  کاځ  وووا انوووسک  قب ،وووږ . ن  وووسکک ا

ا  کا وووووي تووووو  ټوووووساه  وووووا کييوووووي ا د نووووو  يووووو  حوووووسجي تووووو  

يوووووو  توووووووسي  نراووووووس  ټسموووووود  موووووو  تووووووو  قب وووووو  کاايووووووږ  غک

غاوووو  ا   يوووو  حسجدووووسم  يوووو  تووووساه ټختووووب   أنوووودغ 

 قب ووووو  د   ووووودغ اغ  ا يووووو  انوووووس أکغووووو غر  توووووسي هللا

ډک  اکښووووسم  حووووج ماوووواوبس  نوووو سي  وووو  توووو  دموووود  

 ن ک: و

ار ووووووووو م   مخووووووووو  ا حووووووووج ځووووووووو  يووووووووو  کاځ وووووووو  غاووووووووو  ا

مخوو  يو  يوو  توو ه  نېصو  د حووج ځو  يوو  کاځ وو  غاو  ا

حووج  حووج يوو  تووساه مووو اه غنياوواید ا  وو   غاوو  ا

مقدد ن ي  تو  کنوت  وا  ونت ا  ېو  غ واخساه  ا

کنووو  د يووو  چوووس غاووو  ېووو  مووورکا يوووس ننووو  ک  غک يوووس يووو  

ا   چس  ره ې  ن مو  م سم و  يور  مو  يو   نو   وره

ماوووسمو  غک ښووو   ووو  ي کنووو    نووو ک نبوووسا  ي ووو : 

 ووو مرد اکدهد   وووس  غک مووو ا ېووو  کاغاووو  قضوووس  ووو   

 نوووووو  قضووووووسي  ا  اغکر د يوووووو  حووووووج غاوووووو  توووووو   ا  ا

اغځ وووو  ا ا  ايووووس غک ځږووووس ر موووو  نوووو   غک  ووووهر  ط بوووو، 

مهوس  ا  حوې   ن يو  تور حوج ا غاغ ا  م  غ غر د ا

مووس  کيګوو   ځ وو  ېوو  نوو  توو  حوورغک مووس  حووج کنوو   

حووج     ووم اوورض يوو  غاغ ن،ووږ  غک يوو  ذموو  يوو  انوو  هوو

 حوج  و غک يو  مو  ن،ووږ د ا ار ويت  وسقط،ږ  نو  ا

صوووسلح غک مدوووا م ګووور  تدووودغ نووو    حوووج تووو  يووو    وووا ا

حووووووووسجي مخووووووووي ځوووووووو  کاځ ووووووووی غک  نوووووووو   ماوووووووواوا ا د ا

حوووسجي يووو  حوووج مووو  يووو  ټ،مځووو  اغځ ووو  غاووو   هووو ي ېووو  ا

نروووووم  ووووود، غک کا ووووود، مووووو  ماووووواوا ا د حوووووج ځووووو  ېوووووي 

 اووو   ووو مر ا  کنووو   غک ېووو    ووو  اکغم،وووږ د مووو  اکه ان

توو  ن،ووم  ووره ټ،مځوو  اغدوويد موو  اکه ان اوو   وو مر ا  ټدووس 

   .غاغ ن   غک ټدسا  انسګست  ککغي   م

غ ووېک  ا ملووساکتا کر اه ېوو  حووج توو  حقدقووت كوو  ا

يوو  غاكووسم  غاوو   نوو  ا وو  اد ېووي يوو    يوو  کاک ووا  

امبووو   هجووور  تووو   هوووم كوووس  كووو  اووورض  ووو د اد غک 

 نوو  ماوو  س  اوورض     وورتوو   وو   ن وور كوو  ي ځووی توو

د ځووووو غ  غک اد ېوووووي م ووووو  م ږ ووووو  ځووووو  ا کاځ ووووو  قووووودا 

 غ وواطسنت تدوودغ  وو  .   دغامګوو  ا ن  ووس  نرغموو  ا

غاغ   يوووووو  ا  ا حووووووج ا ټناووووووت مږرالووووووسځ  غک اکغملووووووسځ  توووووور

غک کغجبووووووسځ  توووووو  غرکموووووود اغړوووووودا   وووووورط م د ار وووووو م 

 :  يي ا اغغ

قدوود   ي  وو   حووج توو  ينووت كوو  ا 

هللا ت وووسسى  ووو ا) ټيوووت    كووو  ام بوووس اد غک تووو  غصوووطې 

 وووو   اه. ځوووو  يوووو  مسځوووو  آ ووووسم  ک رځوووو   غک 

غک کا  کغيووو :  يووو  مسغاووو  يووو  قبووو    ووو  ل

 و  چ،وم  ا  غک )) لبي  بحج الل م لبير   

غاغاه يووووووو   ووووووو   ک  ن ووووووور  اکغرک  حوووووووج غک

 حووووج غک : يووووسهللاآ  ه ااغړوووود، ميووووت ټوووو   وووو   

ن وووور  غاغاه يوووورک مسځوووو  يوووو  آ ووووسم   وووو   غک 

اکغره يووووووو  موووووووس غاووووووو  قبووووووو    وووووووو   غک کا  

 کغي :

 )) لبي  ب مُر الل م لبي    
غک  وووووو  يوووووو  يوووووو غ   ان وووووور  ا غاغ   يوووووو  

غاغاه  وووووووو   ک د اغړوووووووود، ميووووووووت ا  ک وووووووو  : 
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.    

حوووج تووو  اا  ډکيووو    

   اد:
 ځ ا  حج.  .غارغا حج  

 قرآ  حج:  

هو ل ېوي حووج  و   غنادوسا يوور  ېوي يوو  

يووووو  ډک  حوووووج  ا  اا  ډکيووووو  حوووووج غاووووو  ا

 ميت ک   .
ي غ ياو ک تو   غاورغا ا 

حوووووووووج  نوووووووووو  اد ېووووووووووي  غاوووووووووورغا م بوووووووووس اد غک

) حوووووج  ا غاغ   يووووو  غحووووورغک حوووووسجي يووووو غ   ا

غ   يووووو  غاغاه يووووورک مسځووووو  يووووو  ندغيووووو آ  ه ا ن ووووور  ا غا

)) آ وسم  غکيو  موس غاو  يو  قب يو   و   غک کا  کغيو : 
 لبي  ب مُر الل م لبي   

  يوو  غاوو   يوو  غحوورغک غک اکه اغ  اوو   وو مر 

د اځ بیووووووو، تووووووو  کي ووووووو   وووووووره کاک وووووووا  ا  ځ بدووووووو  ککغيووووووو 

غحوورغک ځك د ،ووږ  م  سيوود اغحوورغک يوو  م ب نووسځ  غاوو  

 تر ،  ک   .

بىرررر  الل ررررم لبيرررر  َلشررررر   لررررر  ) ل اه: ځ بدوووو  اغ
 لبي  ا  الحمُ ةالن مه ل  ةالمل  َلشری  ل   

غد هللاآ توووووو  نبوووووسا  کدريووووووم ځسځووووو  توووووو   

نبوووسا  کدريوووم ځسځووو د تووووا   وووري  ځوووسيره تووو  نبوووسا  

صووونت ځوووسيره اد غک ت  ا مووو   ووواس  کدريوووم ځسځووو   بوووس غک

توووا   وود   ووري   .س ي ځس ووره اهيو  نوو غ ا  غک تسچوو

   ا ځ بیوووووو، يوووووو  کي وووووو  ا  توووووور مو وووووودځووووووسيرهد کاک ووووووا

ټسمووود  ااکا ککغيووو  غک کاک وووا  يووو  ا  غاووو  ا  تووو  

  ره مس ا  غک کدره ك  ځ بد  کغي :

 ووري ت يووو    نوو  ن ووی  ووورځ  ا وو   ېوووي ا ا  

اغړووووووود، ك  وووووو  تووووووو   مخووووووي کبووووووسه ک د جبووووووو   وووووو   غک

ن گووووووووووس   وووووووووورا  مخسطووووووووووا ا ن يوووووووووو  اغکر  ېووووووووووي ا

ښو کم  دا  ښو سا ښو ساد ځو  ا     غک د ښ سا ،ږ  

  وو  د مسايبوو  ځوو  ا کبووو   وو ي  جووسم  غغ  وواید ا

د ا  ووووور      ن  وووووب ي  غ وووووا  سي  د مسايبووووو  ځووووو  ا

 ټ  وووووووو  توووووووور  توووووووو   وووووووو   ېووووووووي ښووووووووبګر  تووووووووټ  وووووووو  د ا

کيتووواسم  غ هووو  د نريوووید ا م كوووسم  تووور   ووو  د تووو  

 ه ا وووووورد ،يوووووور  غک ځووووووس  تري ب ووووووین  ووووووب ي   وووووور 

صووووووووسټ   يوووووووو   ب ووووووووی اغاووووووووی  وووووووو   غک ا ځووووووووس  مد)

امگوووووو  جووووووسم  غغ  ووووووای  غ ووووووا  سي  ترځوووووو  اکغا ل ا

مقسا وووت حكوووم   نووو  هووو  ېوووي ا جن ووود، مقسا وووت غک

 ميتل ک   .

 ټوو، غنياوواا، تووو   ځ اوو  حووج ا 

م بووس اد غک ځ اوو  حووج  نوو  اد ېووي حووسجي توو  ټدووی 

 ټدی غحرغک  ره ن ره غک حج اکغره غاغ    .

 يوووو  ځوووسد   يوووو  قوووورآ  حوووج ا 

  ل توووو  م بووووس اد غک قوووورآ   نوووو  حووووج اد تد  ووووا  )

حووووووج غک ن ووووووور  اکغرک ميووووووت توووووو  يووووووو ه  ېووووووي حووووووسجي ا

ن ور   غحرغک ك  ک    ت  ا  صو ا  كو  حوسجي ا

يوو  غاغ   يوو  غاوو  کاک ووا  ځووس  موو   وود، حېيوو سى 

 وووق هرمګووو  ېوووي تووو  ا  حوووج كووو  ځ  دوووې  يوووس  اد 

 غجر ي   م ن اغ ااکمد اد.
ره  نووو  نبوووسا  اد ېوووي تووو  ټيوووت ووووووون  

  غلحرغک ك  غاغ  ،ږ  غک ه  ا مبس   ير .هللا
 غحرغک ت  ن ره ك   رب اد. ۲
 ن ر  ا   اد ا ط غ  ۹
ځووووورمبر  وووووعي  ووووو   کغجوووووا  صووووونس غک مووووورکه ا -۳

 اد.

د يووووووس نريوووووی  ووووور  کاک وووووا  يووووو   وووووعي غاوووووو  ا -۴

 يبوک   م کغجا اد.

ن وره  تو   و   ن ركوو  ي ځوی  ونت اهد حرووی  

غجووووا اه د تووووو  ا  ټسيووووود ځدبوووو  ن  وووووسکک توووو  موووووپا ک  ا

غحوووورغک توووو   حووووج ا ن وووور  غحوووورغک ا توووو ه  ووووو  ېووووي ا

ن وور  توو  غحوورغک كوو   ه،ووم اد م  وو  يوو  چووس غاوو  ا

  وود، ېووي ا حووج توو  غحوورغک كوو  ا اغړوود، ن ووی صووساا

يووووو   د مووووو   تووووو  ن وووووره كووووو   وووووم ا اک هوووووساک  حې

 د مددک م جا  ،ږ . حېسيل ا)

اد ېوووووووي حوووووووج تووووووو   ن ووووووور  ځووووووو  ،م اغ حوووووووج غک ا  

غاغ  ،وووږ  نووو  ن وووره  ووو   كوووس  غاغ  وووس يى کنوووت كووو  

  ددغد  د،.

نرفوووووي غکيووووو  نرفوووووي غاووووو  کاک وووووا  تووووو   يووووو غ   ا

ن وووور  غاغ  وووو   مكوووورکه  موووو اک ه وووو اک کاځوووو  كوووو  ا

 ا .

  

حوووووج  يوووووس  غح وووووسک مسايبووووو  غک ښوووووادب  تووووو  يووووو ه  ا

ډک   ووووووووره غاغ  وووووووو   نوووووووو  توووووووو  ځدبوووووووو  ځووووووووسي م  كوووووووو  

هووو  ځووو  ،م يووور   ښوووادب  غح وووسک تاووورت مسايبووو  ککځووو 

طبد ووووت انسيووووت  وووو د  ېووووي توووو   نوووو  كوووو  اښووووځي ا

 ا :  ن  اغ اد غک

ښووځي ځووو  ا کبوووو   وو ي  جوووسم  غغ  وووای اکغ  

 .ا 

ښوووووځي ځووووو  د مووووو  اه ېوووووي تووووو  غحووووورغک كووووو  ن وووووی  

 . ر ټ     

 .ت  ي ر آکغ   ره ټسيد ځ بد  کم  کغي  

کيتوووووواسم   ښووووووځي  وووووورم  نريوووووو  ټ  وووووو  يوووووو غ   ا 

 . رکم  غنيى

 ځ يوو  غاوو  ډډه نتوو  طوو غ  كوو  ا غک،ک يوو   

 ووعي   يوو  توو   غک موورکغ كوو  ا  وو  . يوو غ   توو  صوونس

 کنت ك  ت  ن ی ځ  ك  ه  چ كادس اغکسي.

يووساکت  کر اه  موو ،  نوو   وو ،م  دوو غاکغ  ېووي  ا

اغوووو  مبسا وووو  اريضوووو  يوووو  توووو  ټرنوووو   وووو   اه ټسيوووود 

مبوووسال حوووج ا غاغ   يووو   ووو      ښوووك ک ووو   ېوووي ا

د اوووورغيج کغجبووووس  غک ماوووواوبس  توووو  ښوووو   وووورغيط

ځر ووره  وو   غک توو  ن  وو  انسګووسم  كوو   ووم ټسيوود  ځ کو 

کغسىدکاکاکسوووووووي غک   د غاکغيووووووو  ځووووووورمبر غځنوووووووس د يووووووو  ا

 دووووووووووووو غا    يووووووووووووو   د غاکغيووووووووووووو  ځووووووووووووو     وووووووووووووس دکمووووووووووووود ا

ترمخاوووووو     اوووووو اځدسد ښوووووو،مغ  د آټووووووسا د ځرقووووووي غک

 ،وووم مووو   ووو   ځر نووو  ېوووي ااکد تووو  ټرحقووو  انسګوووسم  

اک غي وووس ،  توووو  ن ووووی قوووودا  كسم وووو   ووووره ټدمرغوووو  

   يووو   رمږ ووو ک غانوووس  تووو  ن وووی جګووو ه ېوووي اک کووو

توو    كوو  يوو  اکغک غاوو  توو  بوووپړه ځ کوو  ت رتوو   ووس  ب

ا   ووووووم  أځبوووووو  غک  ووووووا مسم   وووووو يدد تووووووسل هللا

توووووووسد ځووووووو  کا ووووووو   غک تووووووو  تسي ووووووو  كووووووو  ا   وووووووري رد 

غانستاوووووووواس  ا   يوووووووو  غانسمووووووووسم  يوووووووو  تووووووووساه اغموووووووو  غک 

   وودسيا، توو  ه سمووده مووسح   ټوود   وو  .   وودغ اغ  

ري وووود، يوووو  غاغ   يوووو  حووووج مبووووساك  ا ك وووو  ېووووي اکد ا

غاوو  کاک ووا  ټ،مځوو  کوورغ   دوو غا ځوو  اغ وواب،ږ  ځووی 

 ره يوو   وو م  توو  ا  هڅوو  غک   ښووك كوو   ټسيوود ا

 د غاکغيووو  ځووورمبر   ووود، ېوووي هرمګووو   ووو دد  ووود، ا

ترځووووسد  اکغ  جګوووو ه ي،وووو  ځسرغ  موووو  تووووسد کموووو ما غک

يوووو   وووو   غانسمووووس  ا ره يوووو   وووو م   ووووره يوووو  موووو ټا 

ه توووووو  اغوووووو  جګوووووو ه ځ يووووووي  دوووووو غا كوووووو  موووووو ا   وووووود، غک

ځوووووی ي وووووساه توووووسد ځووووو  کا ووووو،ږ  غک  ټدمرغووووو  جګووووو ه ا

ترځووسد يوو  ځ  ووست  غک مد كرغوو   وو ي  کغ  بوو   وود، 

مووو اک ککووو ک تووو  ه،وووم  هووو   ووو   غانسموووس  امووو   ا ځووور

 .ت  بوپړه    سيب  ك  دکمد ک    
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 ١٦النح :  چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺچ 

 .ین ُاحسا   لر یاَّ البنن تب ه   حبه ة علی آله ة مُ ة:ال اهلل ةالحمُ هلل ةحُُ ةالََِّ ةالسََّّ علی نن َلنبر ب ُُ :يُنا نح )

ا غ وېک ا نوو اغ مه وو  غصوو ي  غاو  ملوو  غصووی ېوو  ډملوره تسم رموو  کاځوو   وو   غک ا ماو  سمسم  توو  مناوو م   ووا ډ ور  دکا  اينوودا يوور   وو ي  اهد آ  ځوور 

 مل  نب غ  ا د ا   سی ا ين  غا  غن.اای    د هللا ت سسی ارمسی :ا  ې  ا غ ېک ين  ې  ا ا  ا

١٥الحج:  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ڭڭ  ڭ  ڭچ 
 

غ وېک ا  وو سي املو  ا د يوو    وود  نب و  توو  ناوسک هللا غک مبوو    وونا   وا اغغيووي ېوو  ا ماو  س   ووس  اغا  ېو  ا  ووېک غچوو   غک ا ن  و  ځوورمبر یووا 

غتاوس   وره موده ځ سوید ټ  و   و   ا مقسصدک ي م   مقدد ن  م    ي  اهد آ  ا  و سي م  و ع اقوط نپمک  ا د   دغ ډک  ا غ ېمی  ری ت 

بووس  غک چست،مملووس  یووا ا  وو  ا  دموود  اغ وويد توو  ملوو  ځووس  توو ا   ووم مووده ځ سووید ټ  وو   وو     وو غاکغ  ت ووا  ووسمی ا  ېوو  توو  ټ ېټ  وو   وو     ووا دکموود مل س

  غندک غا    ،مس  اه.ن  د ا غمت ن  سک ا دکمد ا مږم غک ښ  کغسی ا ق

ا ي   :  ن  ه  ېو  ام وس تور   و ،ږ  ځرهو  حسيوت یوا   ل ط. ناتبة الحياَ ٠١6ل ٠٦٦ص  " أجُ الُنيا ةالُین". )" غمسک غ سکاا  ت  ن ی ناسک 

حوسنمد  وسمی غک  مبږم  د، غک چسا    بس   د،د  پږ   س  ا د اغيا ق غند ا  غکر ې  ارکع  م ير د  نو : املو  ا  ېو  ځوسب  اغا  ن،وږ د قو   

نووسک نوودغيتد نووسک غمب.ووتد اکغموودغا حسصووې د اکښووسم  غم دکموو ..   وودغ ډک  ه  اموو  قسنووده یووا: ن موود  ک د  وو  ې ن ووا ت ووا غط  بووس  کيوور د 

 ځ   ا ځرال  ره اغحت غک      توا د ا تهدملد  ره غط  بس  م  تست  ن،ږ ".

ېووو  هوو مره غ وووېم   وووری ت ا غتاووس  ا منوووقد کالاووو  غک ا مووس   وووسځا، ځووو  غ   وووت کسووي ا غتاوووس  ا  وووېما س غک غمب.ووت تووو     ووو د ډ وور مدووو   اغغيوووی 

  کانوو   غک  .بلووسا یووا توور  نوو  د يوو    وود  نب وو  یووا توو  موو اک ټسموود  ځ،ووم  نوو   غک ا  نوو   ا  ووېما س ک غښووی ا  نوو   کالوورک د غمب.ووت غک غ وواقرغا يوو

ديو   وره  و   کڼيويد ا غتاوس  ا کديو  کبوسه یوا ا نودغ  ا نو ا ا کاغم يو  مب و  کر  یوا حورغک کرځو سيد ا ملو  نوق ا کديو  کبوسه یوا ا  و   بوورالت ا ک 

  م ساا  کڼيي اه ې  ا ندغ  ن ا ا حرک ت  نسکاه  ا غک ا حرک م س ت  ا کاغ  ن   ا  غ  غا   م کبسه یا ي ال  اه.

غک ا  نو  ح سملوت نو   ا  ور ډک  مبګو تا  ا    غاکم  غک کطب مو  ا  وېما س تو     و  غ وېم  مدو   تود   .بلوسا نو   ېو  ا کطو  ا غمب.وت  وسځی

کاغم وسا  غک تهدملد ت  مقسټی  ا ټسملد ځر ره  د،د ي   هرمګ  ې  هللا ت سسی غتاوس  ځو  اغ اموده کانو   ېو  ا ځ  و  ا آټوسا  ي وساه  وسا کنو   مو  اغ ېو  

 کن  . هللا ت سسی ارمسیا:

 1٠ اج:  چ...ی  جئ ىئ  ی  ی  ی چ 

پغ  وسنيي ېو  ا    غاکموو  غمب.وت ا کو غ   وره مخووسم  نو   غک تو  ځ  و   ووا ااوسا نو  د ېو  ا ن  وو  غ وېک ا  نو  ناوسم  ي وساه سوواا   و

 دکمد ک غښد، غک کوکډ  اغ مبر ځ  ن  . هللا ت سسی ارمسیا:

  ١١ال(ِح:  چحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  جئىئ  ی  ی  ی  یچ 

ا  ووو سيد غمب.وووت غک ا غ ووواقرغا تووو  غ وووسال ت وووی  تووو  مدملبووو  مبووو اه  وووا ا غ وووېک ا يووو م   اکيوووت ا ځ  ووو.ق چوووسا   يوو    ووود  نب ووو د ت ن روووم

نو  د ېوو  ا ماوو  سمسم  غک غ،ووم ماوو  سمسم  ځوورمبر ک د ا ماوو  سمسم  ځوورمبر یووا کاکاکغسووي اغک ووا  ېوو  غمدووسا غک مهووسجرال  یووا  ووره کاکڼوو  نوو  د ا 

د  نب و  اکيوت اغموبر ځو  نو د  غ،م ما  سمسم   ره یا ځ م م  د   ا ن  د ځرهو  تو  کطو   وا ا ککو ک ي وساه غمب.وت  .بو   ود،؛ ځ و  يو    و

  د، غک ترمخا  ن د  د،.

سم مو د ا املو  غک کطو  نوږ  ې  ت   نو   وا ا ماو  سمسم  ځ اغم   راآلسا ن ي  ې   ر سا ې  ا   سي غک ا هللا ت سسی داښ کم   م تد   .ب

 ی ارمسیا: سځب  ک ؛ ځ   اغ ي م   ګسک ا  ې  ټسملد کغن.اای  د، ځره  ځ د  اغمبر ځ  ن  د هللا ت سس
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:  چھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭچ   6١٥الب(َر

   دغ ډک  هللا ت سسی ارمسیا:

 1٠األنفال:  چجب  حب  خب  مب  يئی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ 

ځ وو  ېوو  ا م ا موو  غموو  غک غ وواقرغا  نوو  کنووت تروود، اغځيووید   وو  ېوو  ا اک  کټوو، ا غاوورغاک غک  نوو  ډيوو  ځوورمبر کیووويي تووستی  وود، ېوو  ا ملوو  ټووی  ووره توو  

غک مخا   ا غنا  ک د غ ېم   ری ت تد   .بلسا ن   ې  ما  سمس  ټ  مل  حسنم اغ و    ود، غک ا نو  ځسب ودغا  کنو   غک ا نو  ځو ک  مطوسټق  جب 

ک اغ  سا کن   ې  ا م ا م  غک ح  ما   ځرمبر تر  م غاق      ک د ځره  تد  ټرن   ا ا م ا م  غک ن    کټ، ک سځيی  دی. يو    ود  نب و  غ وې 

 غک بی غمب رید ځخرالا غک بی غځنسقی غا  مب   ن   اهد ځره  ت  ځ     ا ااسا غک کوکډ  اغمبر ځ  ترد،د هللا ت سسی ارمسیا:ا جب  

 ٨٥النساء: چییی ی ېئ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئچ 

ا ملوو  غک ټووی توو   کوووکډ  غک غ ووطرغک ا  ځوو  کالووی ن،ووږ  ېوو  ا ن  وو  ا کالبوو  توو  حووې  کڼ وو   ووره اااوو  غک ا ن  وو  مسي موو  ي  ووی غک ا ملوو    وو يا  ن ووا

ا  مقسټی  ا اغت اځ  ن ي  ځ  کغیاد ا مخا ن  ان ک تر غ سال حسنم ملس اکيت  وسار کڼوی ملوس ا ځ او، ن  و  تو  مخو  نو   ېو  ډک   وسار ا د   ودغ ډک  

 وم ا  نو  ن  و  ا غمر ټس  رک  ځر م ک دمد  ا ن    کد  ملوس  وم ا  نو  ن  و  ا کالاو، حوې  کڼوی ېو  تو  غ،وم غ وېم   و غاکمو   وا دکمود نو  د  ملوس 

 کالا، حې  کڼی ېو  غ وېم   و غاکمو  ځو  تو  غمو  غک ا اکيوت تو  غجوس   اغغيوي ک   نو   وم تود  انو غ ېو  ا ا  ن  و   و غاکمو  ا غ وېک تو  مقسټوی

   ووا جبووو  نوو  ...   دغړووود، مووو ا  انوو   غک ت  وووا ېووو  اااوو، جووو رک   ووو هس  اغمووبر ځووو  نوو   غک ااوووسا نووو   ېوو   ووو طس  کاځووو  ښسیاووا  نووو   ک د يووو

   د  نب   ا صحسټ  نرغم  ت  کنت  ا  م ن غا  اغ هرکبد     غک ا  ن   غا  کاک ا   م اغ سا    .

ااغوو  ډک  ټوودک  ووساکم  ځوو  جهووسا کالووی ځوودي.ق غک ارالب ووسا  ټ ووی ن،ووږ  ځرهوو  ا  وو  ن  نق  موو  نسکموودغ  توود  ااووسا  ووا اغک،ووم نوو  د ټ  وو  اغ  ووسا تووو  

،مځ  ا  ن    ره ا جب  ن ي  ق   کا ره ک  ټسملد جب  غک مقسټ و  کا وره ک ود، ځرهو  اغو  بنوسک  حق قت  ا ځجسک  غک بنسک  کڼی ن،ږ د ن  چ

 ه  اغککر ي.

توو  ځ  وو   ووا  اقوو   ووا )حرغټوو ل کڼووی ن،ووږ د حرغټوو  کسووي توو  غ ووېم    يبوو   ووا ا ن  وو  کد  غک کالووره ک د ملووس ا ن وو می م   ا موو ک کاغموو   توو  غ ووېم 

کم وو  ځوو  سوواا   ووپغ  س ووی  وو  د ېوو  ا قاووید غووې غک  مووس توو  ډک  کاځوو  حوودکا  س ووی  وو  ؛ ځ وو  اا  ااووسا ااووسا ځوو  کالووی ن،ووږ د اا   ووسا ځر ووره ن  

 ځر ره ن کم   ت  مبږم ډک  ا   يا، تر  د اغ جرم م  ځر ره ن  د هللا ت سسی ارمسیا:

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ 

 ٦٦الماَُُ:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳڳ  گ   گ  ڳ  ڳ  گک  گ

ن  تد  ټرن   ا اغړدا م س د  د   ا     ې   د  یا ا جبګ م  کااک د ا ااسا غک کالرغت  ي  مب   کر  ک د غ اقرغا اغ مبر ځو  نو  د تو  

س وودک غاوو   وور غ کموو د ا ن   ووسځ  ځوورمبر ک د ا اغ ډک  ځ کم موو  غکم  رغا غک ترمخاوو  نسمووی ن،ووږ   نوو  نوو  ا اکيا موو  غک ملووس غاوورغاک   وو غا  ووا ا غ وواق

ځ و   وری ت ا  نوو  چس وره جبو  موساکغ ټ يوی ېو  ځس و   ووره  ؛ځر وره نو  د جرم مو  غک قا  مو  ځر وره نو   تو  ځ  وو   وا ځخرالوا غکااوسا ټ وی ن،وږ  

 جب  م  ن  د هللا ت سسی ارمسی :

:  چېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئچ   ٠٥١الب(َر

  د  غا  ا  ر غ کتا غک غدا غا  مب      د هللا ت سسی ارمسی :  دغ ډک  ا م س

  ٠الماَُُ:  چکژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 

نوو   ا نب،وومه کبووس  م  غاوو   وو ،م  ن،ووږ د ېوو   ووری ت توو  سوواا   یتوود  غ ووسال: کد  ا ن  وو  ا کالبوو  حووې  کڼووی غک توو     غاکموو   ووا کاغتوو

سواا   وپغ  وسنيی اهد نو  ا ا  ځرهبوو   نو  ځ کم مو  غک م س ود  ځر وره  وود،   وره مب و  نو   غک ځر وره نو کم   ځوو  یوا تو  امدوس غک آنور   ووا

ې  ا   س  ي  مب   کر د جبګ م  غک ااب  ځ     ک وی غک ا غمب.وت ترځوس  ا بوا غماو،د ډغا غک کالور  ځر وره ن يو  ځو  مخو   ود، ځر و    الوس  غک 

 ټد ااسا ټ ی ن،ږ  ې  ځر ا   م سات ننغک غک ځبس ي ا اک  ت  غسره اه.

 ت الی أعلم هلل :بحانه ةةا
 

 ا:تا  جکتاة/ شاار ابرا يم عََّّ
 ج نِر عربر  م اةیت لای نفتر
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». 
 ۱۴۱۱غرمک سي  ۲۱ 

ځور مسمو  دمود  ا غانستاواس د تسناواس  غک « تو  غانستاواس   وا ا  و س  غنوې  » م رما ښسا  ا حرک  رالې ځ  مږا  ا    ا  نربااس  ت  م ا
 .   ا  نربااس   و غاکم  ا ن  سکک ي  ي ا  م ال غ  نبنرغتق ج ر   

  غک تو  غانستاوواس   وا ا  و س  غک  بووس  تو  مېځو  ا غانستاوواس  غک اا  نبنورغتق م نو  توو  غانستاواس   وا ا اکغتووا جګو   غک ځوسکځرالخ غسي توور نوې 
 .تسنااس  ا ن  سک کو ايا، م قې هرکبدک  ک

  .ا ملسا نبنرغتق ا ترغم.ار  کالبس ت     ا  نربااس   ا ا غانستااس  ي    ن،م غح د جسکالد مجدا  کن ه
تق  ور نيوی نو   غک    و  يور د ېو  تمک  ک ا د     غانسموس  اا  نبنورغم م ر  ککالی: غانسمس     ا   و غا ځ  ا کاکا غک ا مل ه اک ت ت   

 .نبنرغتق ټ  ت  غانستااس   ا ا کالا  ا ااکي   را ککر ي غ ا
ا غانستااس  ت  غ اس يا ک ا غا ساد حوج غک غکقوسا  ک يور مو ود قس وم ح د و د ا غ وېم     وساال  تو  م الو غ   وس مس   وا ا غانستاواس  غ وېم  

غک اغي و  غ وواس   ښوسغيي اکناوو ا  ووندق صو دمد اغانستاوواس  ا ن  وسکک ا  رغ وور   وو اغ غو   ښووسغيي نبسيوت هللا ټ دوولد ا  سټووی  ج ه ايوت  وون،م 
نوووسسي  ووو اغ غووو    ک ت  باووو   غ ووواسا ښوووسغيي اکناووو ا نبووودغيبسا  ح  ووود  ا غانستاووواس  غ وووېم  ج ه ايوووت ا ميوووي مدوووسي   نوووسسي  ووو اغ غک ا ن  وووسک 

 ک ټوی ت  باو   ا  ورندسځ  تو  بځو مخ داو، ائويق ښوسغيي اکناو ا اضوی غيورحدم ټدو،م د ا غانستاواس  ا ن  وسک ښسغيي نطوسء غيورح    و دمد ا  س
نوسسي  و اغ  ک نسسي  و اغ غو   ښوسغيی نطوسء هللا يو اي  غک ا غانستاواس  ا ن  وسک  ک نسسي   اغ غ   ښسغيي اضی غا،  سن د ا غانستااس  ا ن  سک 

 .غ   ښسغيی  د   سيم حاا، کيبسک  کن   
  اغ  ا تسنااس  غ ېم  ج ه ايوت تو  غ واس يا ک ا تسناواس  ا ن  وسک  ديوت ائويق غک ا اياو، چوساک ک يور ښوسغيی اناو ا م اغلحوق قوساا د تو  اغ

   ا  نربااس   ا ا تسنااس   ن،م ښسغيی ټې  غنرمد ا غ ېم     ساال   س مس   ا ا تسنااس   ن،م غک اغي   غ اس   ښسغيی ا  غ   و دد 
اووواس  غ وووېم  ج ه ايوووت مر وووادس  منرووو، غک ا نرغېوووو اغاغي  ووو ک ت  باووو   مر وووادس  ائووويق ښوووسغيی مو ووود ځقووو  نث وووست د ا تسناووواس   ووود د ا تسن

غ ووېم  ج ه االووت ا غ ووېم  ا وور  وو اغ ائوويق ښووسغيي اکناوو ا قب وو  غيووس د ا د وو ا ت د دوو  ت  باوو   ائوويق ښووسغيي مو وود اغغووا حاوو،  ت د وو د ا 
ت غم،وم غک ا تسناواس   وبس مج وق غو   ښوسغيي  وسجد م،ومد ا تسناواس  غ وی ټيوت ت  باو   مر وادس  ائويق غک تسنااس  غ ی حديش غ ېم  ج  د

ا تسنااس  ا غ ېم  مدغا و  ا غمج و  ائويق ښوسغيي  و د غااخوسا حاو،  مقو  د ا تسناواس  ا املاو، مدغا و  ا غرال و  ائو.ق ښوسغيي م دموس مو ود 
 .نبدغ سيا کالبسک  کن   

م يووو غ  يدووو   ووو رځر جډووومغ   ووو   ډغنلوووم مو ووود ټووو  نبووودغي رالم غي . ووودی غک کووو   ووو ور مووو اک ن  وووسکک ا  ووو س  تووو     دغامګووو  ا ماووو  سمسم  

 .غا ښت غک ا ما  سمسم  ا کالب  ت  حرمت نرم  کن   غک ت  غانستااس   ا یا اکغم  جګ ه مساکغ ک    
 .   کد ې  مل ه کاځ یا اکغک کن اغ نبنرغتق ا    ا  نربااس  ت  مېځ  غک ا اغټط  نسيم غ ېم  ت  مور  ج ر  

 ا نبنرغتق ت  تس   ا ا کوکم غي  ي  ي ا  کوه غنېمد   م نپمه   ه
 اوقاف دیدار رئیس امور اداره حرمین با وزیر ارشاد، حج و

، تحتريم جنتگ،   "اعالن صلح در افغانستتان  "بيانيه اختتاميه کنفرانسحمايت نهاد های دينی عربستان سعودی از 
 بس و قطع خشونت و خونريزی در افغانستان برقراری آتش

   1411جوزا  91 مؤرخ

قاسم حليمی وزير ارشاد حج و اوقاف در حرم شريف مكه مكرمه قبل از ادای نماز جمعه بتا فضتيلتمآب    امروز محمد
 .شيخ عبدالرحمن سديس امام کعبه و رئيس اداره حرمين مالقات نمودند

و برقراری ثبات در افغانستان صحبت نموده، تالش هتای   حمايت علما از صليس در رابطه به حدر اين ديدار شيخ سد
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حمايت نموده  "اعالن صلح در افغانستان "ان را ستود و از قطعنامه کنفرانسعربستان سعودی برای برقراری صلح در افغانست
 .افزود که هيچ دليل شرعی برای ادامه جنگ در افغانستان باقی نمانده است

 سه صلح افغانستان در خالبه نماز جمعه بیت اهلل الحرامحمایت از پرو
مآک  ووود  نبووودغيرح   غياوووديق ا منبهج عووو  تووو  نطبووو   وووا ا  ووو س  مووو   ي وووساه ا  ووو س  انوووس کنووو هد ا  ا حرم بووو  ا غاغا  موووور غک غموووسک اضووود ت

يدوووا مېځووو  یوووا کنووو د ېووو  تووو   غتق ا ترې  هنبنووور « تووو  غانستاووواس   وووا ا  ووو س  غنوووې »غانوووس   ووو س  ي وووساه یوووا ا  ووو  ا  نرباووواس   تووو  ک ووواسيي د غک 
 .غانستااس   ا ا جګ   ي ساه  و   رعي ايدی تستا م  ا 

 فعالیت های علوم قرآنی خواهران تقدیر به عمل آمدز دهه نزول و ا
ج و که به ابتكار وزارت ارشاد، حج و اوقاف در تاالر مرکز رسانه ها برگزار شد، محمد قاسم حليمی وزيتر ارشتاد، حت    یمحفل

مشاور رئيس جمهور، حسينه صافی وزير امور زنان، رنگينه حميدی وزير معتارف و اعضتای    ځوداغ اوقاف، مولوی سردار محمد 
 اشتراک داشتند. از طبقه اناثصد عالم  ين شورای ملی به شمول بيشتر از سهيمجلس

 ر را به خوانش گرفت.ران مشاور رئيس جمهور در امور دينی، پيام رئيس جمهوځددر نخست مولوی سردار 
رئيس جمهور در پيام خود از رهبری وزارت به خاطر برنامه های موثری که در ماه مبارک رمضان داشتتند، اظهتار تشتكری    

 نموده؛ تحصيالت هزاران زن در بخش علوم دينی را مايه مسرت دانست.
ک کنندگان، از آقای حليمی بته ختاطر   سپس خانم ملكه مهيره محب رييسه امور ارشادی زنان ضمن خوش آمديد به اشترا

 د.نموم ها است، اظهار سپاس و امتنان ايجاد چنين آدرس که در خدمت خان
 وی افزود: برنامه های ارزشمندی به سطح کشور را در پالن دارد که به همكاری وزارت به اجرا در خواهد آمد.

ين شورای ملتی اظهتار   يپرست وزارت معارف و اعضای مجلسمتعاقباً وزير ارشاد، حج و اوقاف از حضور وزير امور زنان، سر
 قدر چنين با شكوه تجليل به عمل آوردند.ال ي   بيان نمودند که بعد از چند دهه، برای بار نخست خانم ها از ه دنموتشكری 

خانم های کشتور از  در ادامه افزود نظر به ضرورت مبرم به رياست ارشادی زنان، بايد بيست سال قبل ايجاد می شد، تا تمام 
 دند.نموام بخش ها صدای خود را بلند می يک آدرس دينی و عقيدتی در تم

 نامبرده از وزير امور زنان خواست تا با رياست ارشادی زنان اين وزارت همكار و هماهنگ باشند.
خانم هتا  ينی و بشری محمد قاسم حليمی در ادامه وعده سپرد که از منبر و مراکز دينی هيچ گاهی خالف حقوق مشروع، د

 عالمان دين از حقوق ايشان در چوکات دين و قانون اساسی حمايت می کنند. صدا بلند نخواهد شد و
از  ود: ما سر از امروز در حتد تتوان  حسينه صافی وزير امور زنان از رهبری وزارت ارشاد، حج و اوقاف ستايش کرد و افز بعداً

 شاد، حج و اوقاف حمايت می کنيم.تمام تالش های خواهران ما در وزارت ار
د که زنان بايد در سطح محلی و ملی و بين تبيان داشتندر اين محفل رنگينه حميدی سرپرست وزارت معارف به تعقيب آن 

المللی در بخش های تجارت و آموزش حمايت شوند. و وزارت ارشاد، حج و اوقاف می تواند با چنتين برنامته هتا در چوکتات     
 تغيير مثبت را ايجاد کند.اصول دينی يک 

 دیدار وزیر ارشاد، حج و اوقاف با سفیر کشور جمهوری اسالمی ایران در کابل
محمد قاسم حليمی وزير ارشاد، حج و اوقاف در دفتر کارش با آقای داکتر بهادر امينيان سفير جمهوری استالمی ايتران در   

تتا  م استت  رهبتری وزارت مصتم   سايه بحث نموده فرمودند:کشور دوست و هممورد تقويت روابط مذهبی و فرهنگی بين دو 
 روابط دينی و فرهنگی بين کشورهای اسالمی خصوصاً بين کشور های همسايه را تقويت و گسترش دهد.

موصوف افزود، برای ترويج اعتدال و وسطيت و همچنان تبادل افكار بين علمای کرام دو کشتور، ستيمينار هتای علمتی و     
 گردد، که به  همين قسم هماهنگی الزم بين علمای دو کشور ايجاد خواهد گرديد. تحقيقی راه اندازی

آقای حليمی اضافه نمود که دو کشور برادر و مسلمان در قسمت حج و عمره بايد تجارب خويش را بين هتم شتريک   
 از تجارب و اندوخته های موثر همديگر استفاده بهينه صورت گيرد. ،سازند
افغانستتان و ايتران دو کشتور همستايه انتد کته        :نتد موشان فرصحبت  در ادامه سالمی ايرانسفير جمهوری ا اًبعد

 گيرد. اين روابط بايد کار های مشترک بين دو کشور صورت تقويتبخاطر ،فرهنگی نزديک دارند مشترکات دينی، مذهبی و
دايمی در اين کشور متی باشتد، و    نامبرده افزود، جمهوری اسالمی ايران برای ترقی و رفاه افغانستان خواستار صلح

 علمای جمهوری اسالمی ايران هم آماده هستند تا در اين راستا با علمای افغان همكاری همه جانبه نمايند.
 ( علمای کشورهای اسالمی در راباله به صلح افغانستانVTCکنفرانس )

 گرديد. مرکز رسانه های حكومت برگزار ( علمای کشورهای اسالمی در رابطه به صلح افغانستان در تاالرVTC)کنفرانس
اين کنفرانس که به ابتكار وزارت ارشاد، حج و اواقاف و سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در اردن تدوير گرديتده  
بود، محمد قاسم حليمی وزير ارشاد، حج و اوقاف، هيئت رهبری اين وزارت، جمعی از علمای جيد کشور، طتارق شتاه   

: دوکتتور محمتد   ای کشتورهای استالمی چتون   جمهوری اسالمی افغانستان در کشور اردن، علمت  دولت بهرامی سفير
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الخاليله وزير اوقاف و شئون اسالمی اردن، دوکتور محمود هباش، قاضی القضات و مشاور ارشد امور مذهبی دولت فلسطين، 
ن، رئيس شورای علمای کشور شتاهی ارد  دوکتور علی افجو، عضو شورای عالی اسالمی کشور ترکيه، دوکتور عبداهلل الصيفی

دوکتور يوسف الناصری رئيس شورای علمای کشور جمهوری عراق، قاضی علی الخطيب معتاون اول شتورای عتالی علمتای     
 شيعه کشور لبنان و دوکتور حسن صالح الصغير عالم دين در کشور جمهوری مصر اشتراک داشتند.

افغانستان در کشور شاهی اردن ضمن افتتاح برنامه بيان داشت کته وزارت   طارق شاه بهرامی سفير جمهوری اسالمی ابتدا
امور خارجه به همكاری وزارت ارشاد، حج و اوقاف کوشش می نمايند تا کنفرانس هتای ويتديويی را در رابطته بته صتلح در      

وی افزود اکثتر علمتای    د.برگزار نماي سازمان های اسالمی در اين موردافغانستان وشريک ساختن نظريات علمای کشورها و 
  کشور های اسالمی جنگ جاری در کشور را ناروا و برادر کشی خوانده و خواهان توقف خشونت ها در کشور ما هستند.

در همين حال وزير ارشاد، حج و اوقاف ضمن تشكری از اشتراک علمای کشورهای اسالمی در اين کنفرانس، غتم شتريكی   
يل که مورد ظلم و تجاوز دولتت استراي  المی افغانستان، علما و مردم کشور با مردم فلسطين خود را به نمايندگی از دولت اس

يل باالی مردم مسلمان و بی دفاع فلسطين را تقبيح کرده و آن را خالف متوازين  اند، را ابراز نموده، حمالت اسرايقرار گرفته 
 بين المللی، حقوق بشری و يک عمل تروريستی دانست.

ه دولتت  يبادامه سخنانش از پيشينه جريان پروسه صلح در کشور يادآور شده و از تتالش هتای بتی شتا     آقای حليمی در
جمهوری اسالمی افغانستان برای دست يابی به صلح به مشترکين توضيحات همته جانبته ارايته نمتوده از مختالفين دولتت       

گفتگو حل نماينتد وی تصتريح کترد کته اگتر       خواست که خشونت عليه افغانان را متوقف و اختالف ديدگاه خود را از طريق
طالبان خواهان حكومت اسالمی اند، ما از آن پذيرايی می کنيم زيرا مردم افغانستان الحمدهلل ملت مسلمان اند و هتيچ گتاه   

 حكومت خالف اسالم را نمی خواهند.
از طالبتان متی    ،ايت متی کننتد  جمهوری اسالمی افغانستان حمدولت غير اسالمی از و وی افزودند که کشورهای اسالمی 

 خواهند از طريق گفتگو با دولت جمهوری اسالمی افغانستان به نتيجه برسند.
در اخير علمای کشورهای اسالمی جنگ جاری در افغانستان را حرام دانسته خواهان توقف خشونت ها در افغانستان شدند 

ند به صلح دايمی در اين کشور تمكين درگير جنگ تقاضا نموو از پروسه صلح افغانستان اظهار حمايت نموده، ار طرف های د
يل بتر متردم   ن حال اشتراک کننتدگان حمتالت استراي   نموده و برادرانه در فضای امن زندگی مسالمت آميز نمايند، در همي

 بيان داشتند که قضيه فلسطين و مسجد االقصی مربوط تمام مسلمانان جهان می شود. هفلسطين را محكوم نمود
 ای لو: تقدیر از سوی ولسی جرگه به وزیر ارشاد، حج و اوقافاهد

ی از ی رئتيس ولستی جرگته در حاليكته عتده ا     محمد قاسم حليمی وزير ارشاد، حج و اوقاف از سوی مير رحمتن رحمتان  
وابتط  در راستتای تتامين ر  ايتن وزارت  نمايندگان مردم حاضر بودند، به پاس خدمات ارزنده و فعاليت های مثمر و موثری که 

علماء و سران کشور های اسالمی در رابطه به صلح، بسيج علماء و امامان مساجد، بهبود تامين روابط علمتای افغانستتان بتا    
 علمای کشور های اسالمی، جلب حمايت علمای کشور های اسالمی در رابطه به تقويت پروسه صلح در کشور، زمينته ستازی  

 مورد ستايش قرار گرفت و لوح تقدير به وی اهداء گرديد.ارتقای ظرفيت علماء و رهبری سالم موصوف 
 افتتا: مرحله سوم و نهایی مسابقه ملی سرتاسری حفظ قرآن کریم

به ادامه مسابقات ملی حفظ قرآنكريم که تحت اشراف و هدايت جاللتماب رئيس جمهور کشور و همكاری مستتقيم وزارت  
در  ها تن از حافظان و قاريتان راه انتدازی و مرحلته اول و دوم آن قتبالً     ارشاد، حج و اوقاف در سطح کشور به اشتراک هزار

مرحله سوم و نهتايی آن  مای کرام سپری گرديده بود، واليات و زون های هفتگانه به حضور داشت واليان، مقامات محلی ، عل
استتاد برکتت اهلل ستليم     ل توسط دکتور امين الدين مظفری معين مسلكی و شيخ القتراء اننتيدر تاالر هوتل انترکانت

 رئيس امور قراء افتتاح گرديد.
ستخنرانی ختويش از جاللتمتآب     كی اين وزارت ضتمن در اين محفل با شكوه دکتور امين الدين مظفری معين مسل

محمد اشرف غنی رئيس جمهور کشور برای حمايت و اشراف از برگزاری اين مسابقات، محافل رمضانی، ديدار با علماء، 
 اظهار سپاس نمودند. مساجد مرشدان تصوف و عرفان و از تالش نزديک ساختن ارگ با محرابحافظان و 

دکتور مظفری که مسووليت برگزاری مستقيم مسابقه ملی حفظ قرآنكريم را به عهده داشتند، از همكاری های تمتام  
تلويزيتون   انه های جمعی و خاصتاًواليان، روسای ارشاد، حج و اوقاف واليات، اساتيد، داوران، اشتراک کننده گان، رس
 .ندملی که پوشش خبری اين مسابقات را به عهده داشت اظهار سپاس و قدردانی نمود

شيخ القراء استاد برکت اهلل سليم در نخست از رئيس جمهوری کشور پيرامتون حمايتت شتان از برگتزاری چنتين      
همين بار است که چنين محافل سرتاسری قرآن کتريم  مسابقات اظهار سپاس و امتنان نمود و در ادامه گفت: اين يازد

 از طريق اين وزارت راه اندازی می گردد. 
تن از اشتراک کننده گان مسابقات قرآنتی در چهتار    14در مرحله سوم يا نهايی اين مسابقه  ندافزود ييس امور قرار
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سه سه تن در هر بخش، جمعاً دوازده نفر توسط  بخش که از هفت زون می باشد به رقابت می پردازند که از ميان آنها در اخير
 هيئت داوران داخلی و خارجی به مقام های اول دوم و سوم برگزيده می شوند.

 مسجد جامع شهرک امارات در کابل افتتا: گردید
و  ته مساجد توسط رئيس جمهور، افتتاحمحراب مسجد جامع ديگر در هف 96مسجد جامع شهرک امارات در کابل، همراه با 

ت و تمامی ، در دو منزل با گنجايش دو هزار نماز گزار اعمار شده اسشهرک امارات مسجد جامع .ندبه بهره برداری سپرده شد
 ، می توانند که از اين مكان مقدس مستفيد شوند.باشنده گان شهرک

 ای عمومی و وضوخانه می باشد.مسجد جامع شهرک امارات، دارای کتابخانه عمومی، اتاق مال امام مسجد، فضای سبز، تشناب ه
 با استفاده از بودجه انكشافی اداره عملياتی رياست جمهوری توسط شرکت انكشاف ملی اعمار شده است.متذکره مسجد 

 مصاحبه اختصاصی با قاضی فیض محمد مختار رئیس حج فرضی
 يدايطور مختصر مشخص نما هسوال: لطف نموده تاريخچه رياست حج فرضی و استقامت های کاری رياست مربوط را ب

، شاه اسبق ه رئيس افتخاری آن محمد ظاهر شاهاداره عالی اوقاف تاسيس يافته ک 1342جواب: رياست حج فرضی در سال 
افغانستان بوده و در تشكيل اين ارگان مديريت حج و اماکن متبرکه گنجانيده شده بود که ثبت نام، تنظيم و انتقال حجتاج از  

 ورت می پذيرفت.طريق اين نهاد ص
هتزار  ( 3111حاجی از طريق همين مديريت تنظيم ميگرديد که )هزار تن ( 5111همه ساله به تعداد ) 1357چنانچه الی سال 

 شكل کاروان از طريق زمين جهت ادای فريضه حج عازم بيت اهلل شريف می گرديدند.ه آن بتن از طريق فضا و دوهزار تن 
منحل و صرف مديريت اماکن متبرکه حج و اوقاف باقی ماند، که در چوکتات وزارت عدليته    اداره عالی اوقاف 1357در سال 

 فعاليت می نمود.
مجدداً رياست شوون اسالمی تاسيس يافت که در آن زمان داکتر سيد افغانی رياست آنرا به عهتده داشتت    1352در سال 

 ارتقا کرد. رياست شوون اسالمی به وزارت شوون اسالمی 1369متعاقباً در سال 
در حكومت طالبان وزارت شوون اسالمی بنام وزارت حج و اوقاف مسمی گرديد، که مديريت حج و امتاکن متبرکته نيتز در    
همين زمان به رياست حج مبدل شده است که الی اکنون در جنب سائر رياست ها وزارت ارشتاد، حتج و اوقتاف مطتابق بته      

( نفر کارکن و 14( نفر کارمند و تعداد )46ست در داخل و خارج کشور دارای )اين ريا 1322و  1321تشكيل منظور شده سال 
 ( نفر کارکن باالمقطع ميباشد .11)

 رياست حج فرضی جزء واحد های دومی وزارت محسوب ميگردد، بناءً بودجه آن به شكل مرکزی تنظيم گرديده است.
 توضيح دهيدا سوال: دست آورد های مهم و قابل توجه اين رياست را مختصراً

مقام وزارت، بازنگری لوايح و طرزالعمتل  ه ايجاد کميسيون داخلی تنظيم امور حج به منظور ارائه نظر، مشورت ب -1 جواب: 
 ها و اتخاذ تصاميم در موارد مهم پروسه و از جمله ايجاد کميته های کاری و نظارت آن ها.

 امور حج از طريق کميسيون داخلی تنظيم امور حج.بازنگری طرزالعمل و لوايح و رهنمود های مرتبط به  -9

ترتيب پيشنهاد نيازمندی های پروسه حج و اخذ منظوری مقام محترم وزارت و ارسال آن جهت تدارک و طتی مراحتل    -3
 بعدی به آمريت محترم تدارکات.

 لغو گرديد. تا آنجای که پروسه به مناسبت کرونا 1322ترتيب و تطبيق پالن عملياتی پروسه حج سال  -4

 اجرای ثبت نام متقاضيان حج در صورت کمبود در مرکز و واليات. -5

 .ن حجاجاجرای ثبت نام متقاضيان کانديد ناظمي -6

طبق هدايت مقام محترم وزارت با همكاری کميسيون اصتالحات اداری و   نبرگزاری امتحان رقابتی کانديد ناظمي -7
 حاجی. خدمات ملكی به شكل کانكور برای سی هزار

 مجرب در امور ارشادی و اجتماعی برای مدت يكماه. درسی در مرکز و واليات توسط علمایايجاد حلقات  -1

طی مراحل قرارداد های نيازمندی پروسه به همكاری آمريت محترم تدارکات و اداره محترم تدارکات ملی که در  -2
 عطل قرار گرفتند.بعدها به نسبت شيوع ويروس کرونا و تعليق بودن پروسه حج م

 در ديتابيس مالی. 1322و  1321ثبت تحويلی پول حجاج سال های  -11

يه ملی و بخش آسان خدمت در اين راستتا  كی سازی پروسه حج به همكاری احصايراه اندازی سيستم الكتروني -11
 عمالً جريان دارد.

 تكميل شده استا سوال: کدام فعاليت و پروژه ها
حج بيت اهلل شريف از نحوه عرضه خدمات اين رياست در قبال ثبت نام و تحويلی قستط اول   جواب: عموم متقاضيان

خويش که در شفافيت کامل حين مراجعه متقاضيان بدون تاخير و فوت زمان صورت گرفته اظهار قتدردانی مينماينتد   
ت اداری و ختدمات ملكتی   رم اصالحاتبه همكاری کميسيون محت نکه در اخذ امتحان کانديد ناظمي یهمچنان تدابير
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 در مرکز و واليات ) زون های معين شده اخذ امتحان( ايجاد گرديده بود قابل يادآوری ميباشد.
  کست تصويری به نمايش گذاشته ميشود.به شكل توزيع کتب رهنمائی حج، بروشورها و سی دی ثبت شده مناسک 

 ترتيب جدول حجاج نزد مرشد. معرفی مرشدين و توزيع نمره تيلفون مرشد برای حجاج، تهيه و 

 سوال: در زمينه های مبارزه با فساد اداری چی کارهای را انجام داده ايدا
پاستپورت  : ايجاد ديتابيس مالی جهت ثبت تحويلی اقساط اول و دوم متقاضيان حجاج و اقدام به الكترونيكی سازی جواب

 ملی نهاد آسان خدمت عمالً جريان دارد.اسناد تنظيم حجاج که کار در اين بخش به همكاری احصائيه و 
استرداد مستحقات حجاج معذرتی و فوتی برويت اسناد اصولی و با در نظر داشت طرزالعمل نافذه در همكتاری بتا رياستت    

 محترم اداری و مالی.
 کنترول و نظارت از عملكرد کميته های کاری افراز شده.

 معلومات دهيدا 1411ل در رابطه به برنامه های کاری تان در سا  سوال:
 و اخذ منظوری مقام محترم وزارت. 1411ترتيب پالن عملياتی پروسه حج فرضی سال  -1 جواب:

 ايجاد کميسيون داخلی تنظيم امور حج فرضی، ترتيب تقسيم اوقات جلسات. -9

 ن و ناظمين.بازنگری طرزالعمل ها، لوايح، رهنمود ها و معيارهای مربوط به پروسه حج و استخدام مرشدي -3

، اخذ منظوری مقام محترم وزارت و ارسال آن به آمريت محتترم  1411ترتيب و پيشنهاد نيازمندی های پروسه حج سال  -4
 تدارکات جهت تدارکات و طی مراحل بعدی.

 پيگيری از اجراآت آمريت محترم تدارکات در قبال عقد قراردادهای تدارکاتی پروسه. -5

ن حجاج از طريق اداره محترم تدارکات ملی به اشتراک نماينتده گتان معرفتی شتده     واکسيع طی مراحل تدارک دو نو -6
 وزارت محترم صحت عامه .

 کار باالی الكترونيكی سازی تنظيم حجاج . -7

پوه سرور دانش معاون دوم رياست جمهوری و رئيس کميتته   تدوير جلسات کميته حج، عمره و زيارات تحت رياست قانون -1
ساخت تعمير بعثته  ی طرح های ارايه شده وزارت پيرامون ترانسپورتيشن هوايی حجاج، ساخت تعمير مرکزی وزارت، جهت بررس

 .1411اج و تدارک سكن حجاج در سال کشور سعودی، مستقل سازی اداره حج، استخدام مرشدين و ناظمين حجحج افغانستان در
 گشایش مسجد عیدگاه والیت پنجشیر

هزار نماز گزار را در يتک وقتت دارا    3که گنجايش اليت پنجشير در نخستين روز عيد سعيد فطرگشايش مسجد عيدگاه و
و بته   ده استت و حمايه وی رياست جمهوری اعمار گردي اداره عملياتی ميليون افغانی از طريق 61ی مجموعی است با هزينه 

 .بهره برداری سپرده شد
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت هرات

 ریت عمومی اطالعات و آگاهی عامه:مدی
 موفق به ويران کردن چهار ديواری و جلوگيری از غصب  که قبالً غصب گرديده بوداز زمين های اوقافی  بررسی و کنترول

ناحيه پنجم، اراضی مذکور بيش از يک جريب بوده و به ارزش پنجصد هتزار دالتر    37متره شهيد صادق  64زمين در منطقه 
ر و پود ريشته دوانتده در آن   کامل با وجود چالش های که در تا، جلوگيری گرديد. غاصبين با علم و آگاهی تخمين شده است

النه کرده است دست به چنين اقدامات خالف دستورات دين مقدس اسالم می زنند و آخرت خود را نيز با خشتم اهلل متعتال   
 همراه می سازند. که به توفيق خداوند بزرگ ويران گرديد.

 ميليون افغانی جهت ستاخت مستجد و مقبتره     3جريب زمين آبی به ارزش  5علم حاجی نوراحمد فرزند محمد ترم مح
اموات وقف نموده و اسناد آنرا ثبت اين رياست کردند اين زمين در منطقه قريه دشت بام ولسوالی پشتون زرغون قرار 

 .سوليت اين شخص اظهار خشنودی نموددارد، اين رياست از احساس م
  که نياز به آب دارد برای ما مايه ی حيات است(: تنها صتلح باعتث آرامتش    ای صلح يک کلمه نه بلكه مانند ماهی

همتراه  فكری متكی و ثبات شده و عامل برخورد مثبت با چالش های زندگی که ما را با روند های عقب گرا و چالش ها 
د ، حج و اوقاف در گردهمايی تحت نام صلح حضور به هتم  داکتر عبدالخالق حقانی رئيس ارشا ساخته می باشد. امروز

رسانده و سپس با سخنان خود محفل را رنگينتر نموده و چنين فرمودند: که صلح آرزوی هر فرد ايتن جامعته استت و    
کسانيكه صلح در کشور را نمی خواهند اهلل متعال هدف شوم شان را بخود شان بگرداند و عالوه نمودند که نظتام پستا   

ح بايد آينه تمام نمای همه اقوام و مذاهب ساکن درين مرز بوم باشد. در ايتن گردهمتايی فعتالين متدنی، زنتان، و      صل
 جوانان برای يک صلح سرتاسری و نقش زنان در آن حضور يافته بودند.

 رسيدگی جهت به پتروژه هتای ايتن    و مرمت مسجد جامع بزرگ هرات، ديدار حقانی از پروژه های در حال ترميم 
بنای ارزشمند به مسئوالن پروژه آمريت ترميم آبدات و مساجد وزارت شهر سازی در حاليكه محتترم انجينتر فيتروز    

يات الزم را دادند. جامی مدير ترميم و بازسازی مسجد جامع بزرگ هرات و تيم انجنيری اين بنا نيز حضور داشتند هدا
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از مسئوالن در مسجد جامع بزرگ هترات خواستت تتا در ايتن ايتام      و اوقاف در آستانه ماه مبارک رمضان  جحرئيس ارشاد، 
 الزم برای با شكوه برگزار کردن نماز تراويح را بگيرند. یمتبرک آمادگی هاي

     ديدار محترم سرکنسول کشور ترکمنستان با حقانی از اعمال کلينيک نسائی والدی در تورغندی و کمتک بترای متردم
و خشنودی نموده روابط دو کشور را از لحاظ تاريخی، دينی و مذهبی و روابط دوستتانه  تورغندی و رباط سنگی اظهار سپاس 

کرام در کنار کشور دوستت   يادآور شدند علمای اين دو کشور را توصيف و مورد قبول هر ملت هر دو کشور قرار ميباشد. بعداً
رکمنستان به خاطر حمايت از پروژه تتاپی کته   افغانستان و کشور دوست ت تاده و آمده اند که کنفرانس علمایترکمنستان اس

 منافع هر دو کشور و ديگر کشورهای دخيل اعالم همكاری کنند.
  اشتراک در جلسه واکسين پوليو که تحت رهبری معاونيت اجتماعی برگزار و نماينده اين رياست با حضور داشت نماينده

 ق منابر مساجد اعالن همكاری نمود.گان و معاونيت مقام واليت جهت رسانيدن پيام واکسين از طري
 مدیریت عمومی اوقاف:

 بانک گرديد.تحويل صدور تعرفه  ( افغانی با1311979مبلغ ) عوايد برج حمل
 مدیریت عمومی مساجد:

 زراعت.ت  بځی ( تن از خطبا و ايمه در محفل به منظور حمايت از صلح در پوهنتون هرات 95)ترتيب و تنظيم اشتراک بيش از 

 ( تن از خطبا و ائمه همايش راجع به شناخت امامين امام جعفر صادق و امام االئمه ابوحنيفه رحمت اهلل.61و تنظيم) ترتيب 

 ( تن از خطبا و ائمه در سالگرد امير علی شير نوائی در مقر تاالر موالنا جالل الدين محمد بلخی.191)ترتيب و تنظيم 
 ( تن از خط95ترتيب و تنظيم اشتراک بيش از )ه منظور حمايت از صلح و حمايت از نظام جمهوريتت  با و ايمه در محفل ب

 در مقر تاالر غازی امان اهلل .
 مدیریت عمومی احتساب:

تيم مبلغين سيار از رستورانت ها و کافی شاپ های داخل شهر ديدار کرده و برايشتان توصتيه هتای الزم را انجتام داده و     
شرايط کنونی، در قسمت باال بردن سطح آگاهی های مردم عام را در ايتن خصتوص از    گفتند: چون همه نهاد ها مكلف اند در

طريق آموزش و  اطالع رسانی فراهم کنند. ادارات و سازمان ها مكلف شده اند با استفاده از منابع برای آگاه ستازی و اطتالع   
از شرايط و احكام دينی بتا خبتر نيستت بايتد      رسانی شرايط اقامه امر به معروف و نهی از منكر را فراهم نمايند. و کسی که

 .قرار گرفتاستقبال گرم مردم  خود را باال ببرد. و اين ديدار مورداطالعات دينی 
 و اوقاف در راباله به جلوگیری از موج سوم ویروس کرونا اعالمیه وزارت ارشاد، حچ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
  {...رساندن و پرهيزگاری با هم ديگر کمک کنيد در راه نيكی }6الماَُُ: چ... ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ 

از] ويتروس  و جلو گيری اسالم ما را در مسير نيكی و منفعت رسانی به ديگران، دعوت به همكاری کرده است؛ در رابطه به وقايه 
 اشته باشند؛کرونا  الزم است مردم در همه سطوح برای حفظ سالمتی خود، خانواده و عامه مردم با مسئوالن صحی همكاری د

، يک چالش جهانی است که همه کشور ها را متآثر نموده است، به حكم عقل (COVID-12» 12-موج سوم ويروس) کوويد
ی و وقايه از آن با تدبير سالم، تعقل پيش گيرو شرع هرکدام از ما بايد برای جلوگيری از گسترش آن وارد عمل شويم. و برای 

  ! اييمو بينش انسانی و دينی برخورد نم

 !هموطنان عزيز

و همچنتان در  بی تفاوتی ننمتوده  به اساس دستورات دينی که در واقع بر مبنای عقالنيت بشری و خرد انسانی استوار است 
همه شهروندان مكلفيت دارند برای محافظت خود و ديگتران در برابتر    ) َل ضرة ةَل ضراة فی اَل:ََّّ شعاع بينش مستدل شرعی
 .الزم را انجام داده و تمام توصيه های صحی را رعايت نمايند اين ويروس اقدامات

با در نظر داشت اوضاع فعلی در کشور به خصوص شهر ها و مناطق پر جمعيت، معابر و امكنه های مزدحم ضمن وقايه 
يتن وزارت  پاندمی( و مساعد نمودن فضای بهتر فعاليت برای کارمندان صحی، ا و آمادگی در برابر اين بيماری همه گير)

 :الی امر ثانی اعالن ميدارد 1411جوزا  99موارد ذيل را سر از تاريخ 

 .تعطيل موقت مدارس و انستيتوت های مربوط اين وزارت  .1

 .توقف فاتحه خوانی در مساجد و سالن های زنانه موقتاً  .9

 .توقف حلقات درسی سطوح مختلف در مساجد الی برگشت به وضعيت مطلوب موقتاً .3

 .خطبه نماز های جمعه بگونه مختصر و فشرده در نظر گرفته شود .4

 .حين ادای نماز جمعه رعايت فاصله گذاری بين نمازگزاران و در نظرگرفتن توصيه های صحی الزمی می باشد .5

 .ته شودادای نماز های پنجگانه در صورت امكان در فضای باز صورت گيرد، فاصله بين صفوف و نمازگزاران در نظر گرف .6

 .اری گرددد خود از تدوير گردهمايی های علماء، مجالس بزرگ و محافل موقتاً .7

از تتدوير جلستات   و رعايتت   واليات حين اجرای وظيفه دستورات صحی را الزامتاً  کارمندان اين وزارت در مرکز و .1
 .غيرضروری اجتناب نمايند

 


