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ُقْل َهْل ِمْن ُشَرَكائُِكْم َمْن َيْهِدي  چقال الله تعالی: 

ُه َيْهِدي لِْلَحقِّ َأَفَمْن َيْهِدي إَِلى  إَِلى اْلَحقِّ ُقِل اللَّ

ي إَِلَّ َأْن ُيْهَدى ْن ََل َيِهدِّ  چ اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّ

ټولنیزهي، علمي، ادبي، تحقیقي او دین (35يونس )  
 میاشتنۍ خپرونه

د ارشاد، حج او اوقافو وزارت :امتیاز خاوند د  
ل ـه 1331 مطابق ق  ـه 1332کال سیس أد ت  

لئو دیر مسم  
 مولوی عنایت الله شریفی

 

لئو سکرتر مس  
 سید مسلم شاه اسدی

 

 ت تحریرئهی
 فضل محمد حسینی -1
 مولوی عبدالولی حقانی -2
 د محمدشریف رباطیاستا -3
 ناصرالدین دریز  -4
 مولوی عبدالصبور فاروق -5
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 پیام آزادی سرمقاله/
 اداره مجله

 رهنمای خطبه جمعه ارسالی ریاست مساجد

 استاد محسن حنیف
 پیوست به ګذشته/

 استاد سید نصیر هاشمی
 پاتې برخه/ 

 محمد احمد زوری
قسمت اول/ 

 استاد زین العابدین کوشان
 کتنه هډاو ژورو ته لن وړ لو د اسالمي تاریخ 

 نورآغا حقانیمولوی 
 قسمت اول/   اسلام دگاهیاز د واناتیجنگاندن ح میتحر

 استاد محمد شریف رباطی
 لومړۍ برخه/ د اسالم له نظره ولنهټاو  ۍکورن

 محمد اسماعیل صافیاستاد 
                                                

 عنایت الله شریفیمولوی 
 ملسو هيلع هللا ىلص

 الله مشال قیمولوي صد
 ثيحد تياهم

 استاد عبدالعزیز عابد
لومړۍ برخه/
 محمد نور صدیقی

 

 ن حازمعبدالرحم

 استاد فدامحمد فائض
 د ستر، حجاب او حیاء ضرورت او اهمیت

 مولوی نورالله صافی

 آمریت افتاء

 حاجی توکل بخشی
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 041{ آل عمران الظ

تببان انبباا  واا  آمببدا اسبب و نرببران و یر( ببان ا ببوند  بببه آن  اسببهدا اسبب  گو بببه دانتببان گهنببدا و بببه  ااا بب اگببر بببه شببما گ ا دنببر اتببد  درات بب  

گبر انهم گو دمعه   نيز گ ا دنر بدا  درات   همانند آن اسهدا اس و و ما این اواهبا اگ یيبزواا و شتسب   اا  ا مهبان مبر م  سب  ببه  سب  م 

شبناخته شبوند و گااستين گاا سبایرنن  دبدا سباا  و مامنبان  خداونبد قبدمان ببر ایمبان ااتبا ااب و نمبایهم   ا اینبان و گباهی نببآُّ آنبان مگاهی بهبرا

  اا .خداوند ستمکااان اا  وس  نم  وگیقهنا    ان گر اند.ای افتخاا شها ت نبآُّ گقربانهاا  برگيز  وگمومنين خداوند اا مهان شما 

بببراا نجببات ملبب  مسببلمان  ببه  ا یرتببو دهببا  و مهبباااا برتبب  مجاهببدین سبر بببه  بب  ایببن سببرامين بببا افتخبباا  ا ااا مجلبه یهببام تبب  َلام مبب  ینببداا   ببه 

اا  یببد تببوان وسببه   اا ایببن مهبباااا  ودنببر نببابرابر مجاهببدینیقهنا بنو(سببدوسببساس و وآاا ا   ببوا قهببام نمو نببد سبببواا اا بببراا ا اا تبب  تقببدیر 

مهاااا بب  امبان نمو نبد و ببا انداختنبد   بدسب  آوا ن آاا ا و تحقب  عبدال  ااسباا  و اسبهم  ببه اا ببه نببرت ال ب  دهب ءتهلهغات  با اتکا و نظام 

  نظام  ناباوا ر ا  ببو    تزان بدس  آوا ند  ه اا  یدگاا  ااتمام دانف اا  هاا طاق  فرساا غيز متبوا به قهم  دان ومال خو  این آامان 

بباُا    }طوانتببه مبب  فرمایببد  واهببدین گر انهببدرتش اا شببامح تببال مجخداونببد متعببال نببببلببی 
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لمبرو قبداتش بيبزون اونبد. نبه ترهبا  ا گمان منز  ه کافران  اماندا  نندگان گخدا   ا امين باشند گو بتوانند اا چنگال مجااات ال   فراا  نند و اا ق

 شان  واخ اس  و چه بد دایگاهی اس . ون نآستند  بلته  ا آخرت دایگاائاین دهان اا مجااات خدا مب

باشهم و به دنر و تعبهات وسبتم نبه بربونهم و  ا مسبيز تحقب  عبدال  بو ا ین و اماات اسهم  هدخواهد  ه  ا  ناا مجاپس  ین و وطن اا ما م 

زش علم و  ااش گام بآ تز بر اانم و انقهب علم  و فرهنگب  بهبافرنمهم. فیباا  لبم و اسبتهدا هاا فبر ا و ادتمباسیو سهاقبص  و اقتببا ا اا وگست

هبر فببر    شبرای   نببوا  اا غبرس نمببایهم. اهاا عبدل و  ا  آفرنیبب  اا سبر اا نببو  ا   بوا بببه   بهدا خببو(ش  وبباا ها یایببهنبابو   نبهم و  ا همببه امهنبه

ملب  ادبر   بهدا افغبان بباَلخ   ببه ونب ا اا ااسبان هبا و ا؛نمبنبه اا  ا(ب   مهبر و عبوفب   وهمدیرر خو(ش اتمب حابموطن م  خواهد  ه  ا مقه

ها و توااخواهبببد  بببه  هنبببهپبببس شبببر(ع  و  یبببن غبببراا محمبببدا اا مبببا م    هبببدتودبببه خبببا  قبببراا  مبببوا  ااهببباا شبببهداا ببببر تببب  مجاهبببدین ا  خبببانو 

مببو ت و مهببر بببباا   وتببدیررو انببدگ  یببمهم  ومببر اا محهبب گرا هببا اا بببه ایهمو  ا فیبباا مهرببباا  و مهببروااا بببا یرببذاانم و سببتيزاها اا  نبباا ب شببمی 

 مل  خو  بر اانم . ااا سر ااتتهمانه اندی ه  و ا ادتماسی و ااساا  اا با فتر  اشته باشهم و چالش ها

خواهد بعد اا یيبزواا مجاهبدین و ت بتهح امباات اسبهم  م مسلمانان ؛ پس اا ما بو ا منزهن اس   ه  ین اسهم  ین دهاا  وبراا کافه ب رن 

اقعی اش  ا سرامين خو(ش یها ا نمایهم .   ه  ین اا به معناا و

لمانان اا ترقببی و تعباای اسببهم و مسبب ود  ا هبر گببام انببدگ  یآ برف  تمببدا خواهبب؛ اا مببا م یبب  ببو اسبباا ببراا ب ببر تمدن آ  ون یبن اسببهم  ببه بباا  مببد

خواهد  ه براا  یرران منهب  بر ب  و خيبز اسهم اا ما م و خو  اا برهانهم گ گ  و  امانددمانعقُّ  وذل  و خوااا  واا فقر و بهچااگ  اشته باشهم 

 باشهم و اا شر افری و اذی  و آاااو  لم و ستم  ا برابر همنوعان خو(ش  س  بر اانم.

و مسبلمان اسب  هبر ههبودهو آاامبش  ن امنآب  ا آو  ببراا به سبعی وتبهش اسباند ا ببه اامغبان آوا  ایبن امبر م هطوانته اسهم امنآ  اا براا ااسان

 . طنان خو(ش مجاهدا نمایدآاامش اوح و اوان همنو   دان   امنآ  مال ت   المقدوا  ا 

ایبن تجلهبح ببه معنباا  و تجلهح به عمح آوانبم   امرنکاا دهان خواا گشهبان بهاگ  شمنان به خبو  و سر بلندا مل  خو   ا مقابح یيزواا  اا

اقعی آن باشدو سعی  نهم  ه  ادتماسی اسح هاا آیندا الربو  بعدا ما  اشته باشد و  ا تاانخ ما اا آاا ا اارا  ا اندگ  اسح هاا گرام   اش و

اقعبی آن  مجاهبدینتقدیر اا دها  برتب   و شتر  ونمایدسااندا ایجا  ا   بر اا و گفتباا مبا م باهدا شبو ؛  ا  وآن  ا افتباا  آاباا  بایبد باشبد ببه طبوا و

 ایم .تر ا ء نا ا (شوطن وهموطن خو  مجاهدینو  ا قهال اا اسهم  خو(ش ودههه غيز آن  ت  ااساا  و 

 ا ااا مجله 

 

   
                                                                                              

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2000  



 

    

 

 

   

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

المحصةی  وأهةود أآل لذلةال ذالاهلل وحةد   يالتة  حمةد  للةی ن مةأرحمة   خلق الزوجین الذکر واألنثی من نطفة  ذاا ممیةی وج ةی هیةیود مة    و يالحمدهلل الذ
 .الیوی وسلد مسلیماً کثیراً  لفضی واأصحاهال أولی  رس لال  صلی اهلل للیال وللی آلال و البد  و أهود أآل محمد الهریک لال  و

َیُكد مََّ  ًَّ  َوَرْحمَ }:قال اللال م الی وه د: َوا َوَجَ َی هَةیةْ  (12ً  ِذآلَّ ِفي َاِلَك َلیَاٍت لِ َقْ ٍم یَةتَةَفكَُّروآَل{ الروم: )َوِمْن آیَاماِِل َأآْل َخَلَق َلُكد مِ ْن أَنُفِسُكْد َأْزَواًجا ل َِتْسُكُی ا ِذلَیةْ
 در و گیرید آرام کنارشان در تا آفرید برایتان همسرانی شما خود جنس از که است[ این] او هاینشانه[ دیگر] از و ترجمه:
 .کنندمی تفکر که مردمی برای[ پروردگار قدرت از] است هایینشانه[ نعمت،] این در گمان،بی. داد قرار مهربانی و محبت میانتان

 داده باشددوعزت، کرامت و منزلت  حقوقنی وجود نداشته که زن را چنان آئین و قانوکنون هیچ دین، ا تا گذشتهقرون  یط
 عنایت ویژه ای مبذول داشته است .  که دین اسلام داده است، اسلام درهمه جوانب زندگی زنان توجه و

اخلداق  کرامت انسدانی ومرد مقارن هم ذکر نموده است، هردو را در داشتن  قرآن کریم زن را با آیاتخداوند متعال در بسا 
فطرت شان سازگار باشد، برای کرامت و  طبیعت و واجباتی را مقرر داشته که با هریك حقوق و یعملی برابرخوانده است، برا

 نازل و نامگذاری شده است . سورة النساءقرآن کریم یك سوره طولانی به نام  شأن زن همین کافیست که در
 قرار ذیل است:  آنهابرخی از حقوق یاد دارد، که  دردین مبارک اسلام حقوقی ززنان 

 رضایت دختر درنکاح حتمی است:  -3
از وی سلب  یکی از مهمترین حقوق زنان مسلمان حق انتخاب همسر است که با تأسف در بعضی جاها این حق مسلم زن را 

 جنجالهای خونی میگردند. و زنان قربانی نزاع نمودند و
کده در زمدان جاهلیدت از آن  مورد انتخاب همسر آینده خود تصمیم گیرند؛ حقی حق داده تا در شریعت اسلامی برای زنان

 محروم بوده اند.
( صةحیح البرةاريقَاَل:)اَل مُةْیَكُح اْلِبْكُر َحتَّى ُمْسَتْأَاآَل َواَل الثةَّیِ ُب َحتَّى ُمْسَتْأَمَر َفِقیَی یَا َرُس َل اللاِل َكیْ  ملسو هيلع هللا ىلص الیَِّبي ِ  َلْن أَِهي ُهَریْةَرَ  َلنِ  ْْ -َف ِذْانُةَوا قَاَل ِذَاا َسةَكَت

 (35نسر  ط ق الیجا  )ص: 
 او شود از اینکه طلب امر زن بیوه تا نه اینکه ازوی اجازه خواسته شود و دخترجوان باکره به نکاح داده نشود تا ترجمه:

 (111/ 2) َغٌ  للى الیِ َكاِح( مبیین الحقائق: ) َواَل ُمْجبَةُر ِهْكٌر هَالِ این مورد فرموده اند امام نسفی رحمه الله در

 مجبور کرده نشود دخترجوان برنکاح. ترجمه:
)رضایت دختران بالغ در اثنای نکداح  میرالمؤمنین حفظه الله ورعاه در این سدد چنین صراحت دارد:أ همچنان فرمان
اکراه به نکاح  کسی کدام زن را به جبر و هیچ خطر فتنه وفساد در آن نباشد(. )البته با کفو)مثل( باشد و ضروری است.

 مجبور نمی تواند.
بنابر حکم شدریعت و قدانون  یا هم آن را رد کند. و دختر حق دارد که خواستگاری را قبول نماید و از این به بعد زن و

اشدد بده کس حق ندارد؛ که زنان را از حق مسلم شان محروم سازند و دختر را به کسی که قابل قبول وی نمدی ب هیچ
 نکاح آن مجبورکند.

 زنان را کسی به میراث برده نمی توانند:-2
همچنان اگر زن بیوه باشد درحصه سرنوشت خود، خودش تصمیم می گیرد وکسی حق ندارد کده دردین مقدس اسلام 

 هجری شمسی31/1/3411 هجری قمری مطابق5/5/3441رخ ؤخطبه  روز جمعه  مهنمای ار

5/5 :رخؤخطبه  روز جمعه  منمای  هجری قمری مطابق3441/ 31 هجری شمسی1/3411/  
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بدون شك توسل به چنین اعمال خشونت بار وخلاف تعالیم اسلامی  که به سر نوشت دختران بازی می گردد از منظر  
 شریعت اسلامی مردود است، به دو دلیل  اشاره میکنم :

 (23ُأْخَرى{االسراء :) } َواَل َمِزُر َواِزرٌَ  ِوْزرَ قرآن کریم میفرماید:-۱
  "هیچ کس بار گناهی دیگری را به دوش نمی کشد." ترجمه:

 این دختر چه گناهی دارد که قربانی جنایت کسی دیگری شود. ءًبنا
این  رغبت خودش قربانی جنایت دیگران می شود و اکراه نیز وجود دارد، زن بدون رضا و در عنعنه بد دادن اجبار و-۲

 شوهر  با کمال  آزادی واختیار به زن ها داده شود. است باید حق انتخاب زوج وناروا عمل ناپسند وکار 
: َثالَثٌَ  أنا َخْصةُمُوْد یَةةْ َم الِقَیاَمةِ  : رَُجةٌی قَاَل:) قَاَل اللال مَةَ اَلى ملسو هيلع هللا ىلص  لن الیبي  لیالرضي اللال  -ولن أَهي هریر  ) درحدیث شریف آمده:
ْ َفى ِمْیالُ هَاَع ُحرَّاً فََأَكَی ثََمَیالُ  أْلَطى هي ثُدَّ َغَدَر   َورَُجیٌ   روا  البراري  َوَلْد یُةْ ِطاِل أْجَرُ ( .   َورَُجٌی اْسَتأَجَر أجیراً  فَاْستةَ

سه شخص است که من طرف دعوای آنها هستم در روز قیامت مردیکه عهد وپیمان می کند به من وسدوگند  ترجمه:

اصدیل  ان آزاد ومتاع نیستند، بلکه زنان همانندد مدردان انسد وی را به کسی بدون اجازه وی به نکاح بدهد. زیرا زنان مال و
متاع می نگریستند که اگر مردی وفات میکرد، زنی از وی می ماند، مانند  هستند ، در زمان جاهلیت برای زنان به دیده مال و

کده در  مال متروکه به میراث برده میشد، اما بعد از ظهور دین مقدس اسلام به میراث گرفتن زنان حرام قرار داده شد طوری
   (21):الیساء{یَا َأیةَُّوا الَِّذیَن آَمُی ْا الَ َیِحیُّ َلُكْد َأآل َمرِثُ ْا الیِ َساء َكْرًها }:م چنین میفرمایداین مورد قرآن کری

 "گیرید .یست که زنان را جبراً به میراث بای مومنان برای شما حلال ن"ترجمه: 

ُ  َأَحةقَّ هِاْمَرأَمِةاِل ِذآْل ) :عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما در شان نزول این آیه متبرکه فرموده است َُ قَةاَل َكةانُ ا ِذَاا َمةاَت الرَُّجةُی َكةاآَل َأْولِیَةا
ْْ َهِذِ  اْلیَُ  ِفي َاِلَك(.َهاَء هَةْ ُضُوْد مَةَزوََّجَوا َوِذآْل َهاُءوا َزوَُّج َها َوِذآْل َهاُءوا َلْد یُةَزوِ ُج َها فَةُوْد َأَحقُّ ِهَوا ِمْن َأْهِلوَ   ا فَةیَةَزَل

 (11)ص: نسر  ط ق الیجا  -ح البراريصحی
 گرفدت اگدر مدی در زمان جاهلیت هنگامی که مردی وفات میکرد اختیار زن او در دست اقارب شوهرش قرار مدی ترجمه:
کده خداوندد  ند و یاهم به ازدواج نمی دادنددداد می ازدواجبه  ویا برای کسی دیگری ند،کرد همرای آن ازدواج می ندخواست

 قرآن کریم مسلمانان را از چنین کاری منع فرموده است.توسط این آیه 
 حق را به حقدارش تحویل نمود. جاهلیت را محوه نمود و عنعنات ناپسند که دین مقدس اسلام ظهور کرد، همه رسوم و زمانی
 و فرمدان هسداختبه زن بیوه راجع  امی افغانستان حق انتخاب شوهر راحکومت امارت اسل تآسی از حکم شریعت اسلامی،به 

ویدا  شدب: پس از وفات شوهر، هرگاه عدت شرعی )چهارمداه وده حکم می کند چنین مورد این درامیرالمؤمنین حفظه الله 
زن بیدوه در مدورد نکداح  ،کاح گرفته میتواند ونه کسی دیگریوضع حمل( سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به ن

 فساد در نظر گرفته شده باشد(. البته که اصل کفو وجلوگیری از فتنه ووتعیین سرنوشت خود صاحب اختیاراست)
یا به کسی دیگری به نکداح داد، مرتکدب  ورد وآ نکاح خود در ربدون رضایت وی د ه وااکر بناءً اگر کسی زن بیوه را به جبر و

 عمل خلاف شریعت وقانون محسوب می گردد.
 دل صلح )بد( جواز ندارد:زن انسان آزاد و اصیل است و دادن وی در ب-1

یك عرف  قدیمی در برخی ازمناطق افغانستان است که تا هنوز معمول است وعادتاً  بدرای حدل  دادن زن در بدل صلح )بد(
، دختری از قبیله ویدا خدانواده مدرد  بیله ازآن استفاده به عمل می آیدوفصل کشمکش های ذات البینی خانواده ها ویا دو ق

 ه جانب متضرر داده می شود تا قناعت ایشان فراهم شده وجلوی قتل وکشتار بیشتر گرفته شود.متجاوز یا قاتل ب
به عندوان  -که هیچ جرم ندارند -این دختران زندگی دخترانی که به بد داده می شوند کاملا مشکل و طاقت فرسا می باشد،

ااوقات این دختران نابالغ بوده وهیچ چیزی اززندگی گروگان صلح به جانب مقابل داده می شوند وبس یا بهای جنایت اقاربش و
 سدال و خانه ی شوهر به دیده تحسین با او برخورد نمی شود، چه رسد کده خدورد در بالغ هم باشد اگر نمی دانند،این دختر

تحمیدل  بده اونگریسته می شدود، وکارهدای شداقه  تحقیر قرارگرفته و به عنوان کنیز با او نابالغ باشد؛ اکثراً مورد إهانت و
 در فامیل شوهر منحیث یك قاتل به آنها دیدده مدی میگردد، انعده از دخترانی که در بدل قتل وارد خانه جدید شده باشند،

نجات اززندگی تلد   بسا اوقات این زنان برای شود و در هر لحظۀ زندگی درآن فامیل به مشکلات متعددی مواجه می شوند و
 چون فرار ازمنزل ویا اعمال نادرست دیگر متوسل می شوند.به اعمال نادرست  وطاقت فرسا
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مردیکده  پول آن را می خدورد و مردیکه انسان اصیل را به فروش می رساند و و ند برآن باز آن عهد را نقض میکندیاد میک
 را پوره انجام داد ولی حق اورا پرداخت نکرد . کار او او شخصی را به اجرت گرفت و

که بالای  است را گاهی زن معاوضه آن مالاز اینکه در صورت دادن زن در بدل صلح )بد( نوع خرید وفروخت متصور است؛ زی
 اتل وجنایت کار لازم  می گردد داده می شود. ق

  :ندصادر نمود را چنین فرمان و فرسا نقطه پایان داده امیرالمؤمنین حفظه الله لازم دانست تابه این ظلم نااز اینرو 
 آن را در بدل صلح )بد( داده نمیتواند(. کسی هیچ )زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و

 ارث: حق ملکیت وحق-4
در آیات قرآن کریم وروایات بزرگان دین مالکیت واستقلال مالی زنان همانند مردان محترم شمرده شده ، تفاوت وتبعیضدی 

 ( 51الیساء: )}لِ لر َِجاِل َنِصیٌب مِ مَّا اْكَتَسُب ْا َوِللیِ َساء َنِصیٌب مِ مَّا اْكَتَسْبَن {بین حقوق آن مشاهده نمیشود، قرآن کریم می فرماید:
 ایبهدره[ و اجدر] انددآورده دست به آنچه از[ نیز] زنان و دارند ایبهره[ و پاداش] اندآورده دست به آنچه از مردان ترجمه:
  دارند؛

 این آیه به روشنی  وصراحت زنان ومردان را مالك  دست آورد های خودشان می داند. 
 ن دار القطنی. ( سنحرم  مال المؤمن کحرم   مالدرحدیث شریف آمده است: )

 "احترام مال مومن مانند احترام خون اوست." ترجمه:

اسلام علاوه بر اعطای حقوق انسانی برای زن وبالا بردن حیثیت انسانی او در مورد میراث زن  نیز، قوانینی ومقرراتی را وضع 
ةا مَةةَرَ  } ل ِلر َِجةاِل َنصةِیٌب م ِ :کرده است طوریکه الله جل جلاله در قرآن کریم میفرمایدد َرهُة آَل َولِلیِ َسةاء َنِصةیٌب مِ مَّ ةا مَةةَرَ  اْلَ الِةَداآِل َواأَلقةْ مَّ

َرهُ آَل ِممَّا َقیَّ ِمْیاُل َأْو َكثُةَر َنِصیًبا مَّْفُروًضا{الیساء: )  ( 7اْلَ اِلَداآِل َواأَلقةْ
 زآنچده پددر وبرای زنان نیدز ا برای مردان از آنچه پدر، مادر وخویشاوندان از خود بر جای میگذارند سهمی است و ترجمه:
 ن شده وپرداختنی .ی، خواهی آن مال کم باشد یا زیاد این سهمی است تعیارند سهمی استذگ خویشاوندان می مادر و

 (22}یُ ِصیُكْد اللَّاُل ِفي َأْواَل ُِكْد ِللذََّكِر ِمْثُی َحظِ  اأْلُنثَةیَةْیِن{الیساء:)در آیه دیگری خداوند متعال فرموده است:
گرداندد دهد و بر شما واجب میی ) ارث بردن ( فرزندانتان ) و پدران و مادرانتان ( به شما فرمان میخداوند درباره رجمه:ت

 .ی دو زن استی بهرهرد به اندازهی یك مکه ) چون مُردید و دخترانی و پسرانی از خود به جای گذاشتید( بهره
 صحیح البراريا َلِن الیَِّبيِ  صلی اللال للیال وسلد  قَاَل:)أَْلِحُق ا اْلَفَرائَض هَِأْهِلَوا  َفَما هَِقَي فَةُوَ  أَلْوَلى َرُجٍی اََكٍر(.َلِن اْهِن َلبَّاٍس َرِضي اللَّال َلْیومَ )

سهمیه های معدین شدده ی " ازابن عباس رضی الله عنهما روایت است که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، فرمود: ترجمه:
 "بان آنها بدهید و باقیماندة آن را به نزدیکترین خویشاوندِ مردِ میت بدهید.ارث را به صاح

افغانستان زنان از میراث محروم اند، جلالت مآب امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه درحصه حق ارث  همچنان امروز که در
سهم  عصبیت حق میراث و اقارب به فرضیت و، اولاد، پدر و دیگر )زن در مال شوهر متوفی زنان چنین فرمان را صادر نمود:

 تواند(. هیچ کس وی را از حقش محروم کرده نمی ثابت دارد و
اقدارب خدویش سدهم معدین  دیگر حق دارند که در مال متروکه شوهر، پدر، اولاد وشرعا قشر محروم افغانستان  این زنان

 د و از آن استفاده کنند. حق دارند تا سهم خود را مطالبه نماین قانوناً داشته می باشد و

 اصل عدالت :-1
را ند متعال برای مسلمان از یك الی چهار زن گرفتن مباح گردانیده است؛ مشروط به اینکه در بین آنان عدالت وخدا

 رعایت کند.
 مسکن میان آنها عدالت را مراعات نماید .  در شب خوابی، نفقه، کسوه و ،که بیش ازیك زن داشته باشد کسی
 در شب خوابی، مسکن، نفقه و لباس از حقوق زن می باشد که مطابق توان مرد می باشد. عدالت

آْل ِخْفةُتْد َأال مَةْ ةِدُل ا }َوِذآْل ِخْفةُتْد َأال مُةْقِسةُط ا ِفةي اْلیَةتَةاَمى فَةاْنِكُح ا َمةا طَةاَم َلُكةْد ِمةَن الیِ َسةاِء َمثْةیَةى َوثُةالَ  َورُهَةاَع فَة ِ خداوند متعدال فرمدوده:
ْْ أَْیَماُنُكْد َاِلَك َأْ َنى َأال مَةُ  ُل ا{ الیساء:)فَةَ ا  (5ِحَدً  َأْو َما َمَلَك

و اگر ترسیدید که ]به خاطر کاستن از مهریه یا بدرفتاری[ نتوانید عدالت را در حق دختران یتدیم رعایدت  ترجمه:
]یدا[  ماست، ]یك یا[ دو و ]یدا[ سده ونظر کنید و[ از زنانی ]دیگر[ که مورد پسند شنمایید، ]از ازدواج با آنان صرف
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 مالدك کده[ کنیزان از] آنچه به یا[ زن] یك به کنید، عدالت نتوانید که دارید بیم اگر پس. در آورید همسری بهچهار تن را 
 .نکنید ستم اینکه به است ترنزدیك[ کار] این[. نمایید اکتفا] هستید آنها

َقةِ  ْن َمْسةَتِطیُ  ا َأآْل مَةْ ةِدُل ا هَةةْیَن الیِ َسةاِء َولَةْ  َحَرْصةُتْد فَةال َمِمیلُة ا ُكةیَّ اْلَمْیةِی فَةتَةَذُروَها َكاْلُمَ لَّ َولَة}در آیه دیگر الله جل جلاله میفرماید:
  (211الیساء:)َوِذآْل ُمْصِلُح ا َومَةتةَُّق ا َفِ آلَّ اللَّاَل َكاآَل َغُف راً رَِحیمًا{ 

توانید ]از نظر محبت قلبی[ میاان زناان عادالت برقارار میو ]شما مردان[ هر چند بکوشید هرگز ن ترجمه:
کنید؛ پس یکسره ]به یکی میل نکنید و[ از یكى روى نگردانید که او را بالتکلیف رها کنید؛ و اگر سااز  

 تردید الله آمرزندۀ مهربان است.نمایید و پرهیزگاری کنید، بی
ْحةَداُهَما َللَةى اأْلُْخةَرى َجةاَء یَةةْ َم اْلِقَیاَمةِ  َلْن أَِهي ُهَریْةَرَ  َلْن الیَّبِةيِ  َصةلَّى اللَّة َأَحةُد ِهةقَّْیاِل اُل َلَلْیةاِل َوَسةلََّد قَةاَل:) َمةْن َكةاآَل لَةاُل اْمَرأَمَةاآِل یَِمیةُی ِهِ

 (77/ 7سین الیسائي هشرح السی طي وحاهی  السیدي )َماِئٌی( 
در روز قیامت طوری می آید که یك طدرف  ،داشته باشدکسی که  برای او دو زن باشد رغبت ومیل به یکی آن دو " ترجمه:

 "بدن آن فلج میباشد.

میلان که نصوص آن را ممنوع قرار داده است؛ میلان اختیاری است و درمیلان غیر اختیاری مواخذه نمدی  البته ناگفته نماند،
 باشد.

 برخی ازعلمای احناف گفته اند که رعایت عدالت بالای مردها واجب است.
. خلاصه موضدوع چندین جوب عدالت است درحقوق آنان ی هم وکاسانی رحمه الله نوشته است: از آنجمله مسائل یکعلامه 

 مسدکن و است اگر کسی اضافه از یك زن داشته باشد بالای وی واجب است تا درحقوق آنان مانند: شب خوابی، نفقه، لباس
د ویا هردو آنان کنیز باشد بالای وی واجب است نهردو آزاد باشت کند حتی اگر کسی دو زن داشته باشد، که امراع را عدالت
 (33۲/ ۲بدائع الصنائع )ت کند. امراعرا حقوق آنان از قبیل خوراک، مشروبات، پوشاک، مسکن، وشب خوابی عدالت  تا در

  راجع به حقوق شرعی زنان چنین صراحت دارد: حفظه الله فرمان جلالت مآب امیر المؤمنینهمچنان 
 همه زنان را مطابق حقوق شرعی بدهد ودر بین شان عدل قایم کند(. حقکه که چند زن دارد مکلف است  یکس)

 حق مهر: -۶

به فتح یا کسرصاد استعمال شده وصداق را این گونه تعریف  (صداق)عیناً در قرآن به کار نرفته وبه جای آن کلمه  کلمه مهر
  واج به زن میدهد، درآیه چهارم سوره نساء آمده است :عقد ازد کرده اند: صداق مالی است که مرد در

  7( الیساء: َوآمُ ْا الیََّساء َصُدقَامِِونَّ ِنْحَل ً )
 ، نکاتیکه از این آیه استفاده می شود :یا بدهی به آنان بپردازید ادای مکلفیتمهر زنان تان را ازباب 

 چون صداق از ماده صدق است .، راستین بودن علاقه مرد به زن است)صداق( نشانه  مهر .۱
مزد بزرگ  پدر، مادر وبرادر، مهر به ، نهکه مهر باخود زن تعلق می گیرد این مطلب را می رساند «هن»باملحق کردن ضمیر .۲

 کردن دخترنیست . 
کش ، پیش می شود که مهریه عنوانی جز هدیه که در ادامه آیه ذکر شده است، این نکته را متذکر «نحله»باکلمه  .3

 رد می کند . ،بهای دختر است ن کسانی را که معتقد اند که مهروعطیه را ندارد ، وسخ
  :هرزنان چنین کلمه صادر نموده اندرا جع به حق م حفظه الله امیر المؤمنین

 )گرفتن مهراز شوهر ازحق شرعی بیوه است (
 و السالم علیکم جمیعا و رحمة الله و برکاته
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ببب  او ډېببببر   ببببوا  لهتببببوال و مخببببترو برَلقببببص   ېعلببببم  ببببهم کب
 َللببببب   بببببو و    غبببببه   یوخبببببواا   علبببببم یبببببر  ېتالهفبببببات  ببببب

عببببببببه وا ې ومببببببببرا یرمختبببببببب  سببببببببتز َلمببببببببح  بببببببب
َ
   .ډېببببببببرا ُمبال

عبببببه  اډېبببببر   نومبببببو  
َ
م ببببببهواا  انبببببات تببببباب  تنبببببه او ُمبال

یبببببببه هکلبببببببه  ې ببببببب گاتمبببببببه اللبببببببه امبببببببام ذه ببببببب   ېچببببببب ېآن تبببببببر   ووا
 لهتل   

  االهةةةتَغال ُمةةْذ َلَقةةةَی ِسةةةَ ى رَ : ِذنَّةةةاُل َمةةا مَةةةةیُقةةال لیةةةال
َل  َمْ ت أَهِْیاِل  َولیَل  لْرسال َلتَةْیِن: لَیةْ  .  ۳گلَیةْ

 ېلببه  ببوم ېچبب  و  ابببن اشببد یببه هکلببه ونببح   بب   
و یبببببه  تببببباب بوختهبببببا ا ا یبببببه  بببببه او ببببببد یوه بببببدَل  ېواځببببب

عبببه   ببب
َ
یرتبببه لبببه  وو  ېهبببهخ وخببب  نبببه  ا یبببرې ای بببص ېگُمبال

   هخسلببببب ېشببببسهو  ونمببببه  بببب    یببببها   م نیبببب ېشببببسو  یببببوا   بببب
 وا ا شسه. 

   ېچبببببگاتمبببببه اللبببببه و خلهبببببح ببببببن اتمبببببد فراههبببببد   -
م ببببببببهوا امببببببببام او   سببببببببآهونه  ې او نحببببببببو  ېعرببببببببب   ببببببببب
 ومبببرا  ېو   علبببم   تحببببهح او  تببباب  تیببباسبببتا  و
؛ ببه ناااتتبه و ې  خوااک یه وخب  کب  ېچ وشوق  و

عبه یببات ېځتبه  غببه وخب   بب
َ
ونببح بببه  و  دلبه ېُمبال

وخبببب  هغببببه خونببببدا  ېاو بببببو  اونببببد   ماتببببه تببببر  ولبببب(بببې

 . ۴گااک یکې  وماا خو  ېچ و ا

گاتمه اللببه    اوح المعباا  مفسببرعهمه آلوقببص  -
اڼبا تبه  تباب کاتبه او مبالعبه  ېوا    ما به   شمع

تببببببببه  ېشبببببببمع ېچبببببببب ې ولببببببببهو خبببببببو کلببببببببه ببببببببه مببببببب ېببببببببه مببببببب
 تبببببباب  ېَلسرقببببببص  نببببببه  الببببببو و سببببببسو م  تببببببه بببببببه مبببببب

  قببرآن  ېاللبه تعبباای یبه مرسبته مب  ېچب ېکاتبهو تبر 
  . ۵گمعلومات تر َلسه   ل ډېر  ېیه تفسيز ک 

  یببو ااهببد تببابعگاتمببه اللببه  عبامر بببن عهببد قببآس  -
چبا واتببه وونبح  اا خنببزا  اسبرا  ببول غببوا م.  ا  وو

و اوا.  ېیر ځاا  ب و  ا ایساا  واته وونح  ته لمر اا
وخ  اا څخه ت زېبي و   خنبزو  ېچ و ا و ېمبلُّ  

ریبببب  نببببه لببببرم
ُ
 تببببر  بببببو  وَلا شببببصې ببببه تببببه لمببببر  او  وف

ریبب  شببصیببو تالب   هوخب  یب
ُ
 و اا ببه هببم   خنبزو ف

یرتبه امبا  ېلبه   وبه  ا سبرا و ب م ې یهدا   مو خنز 

 . ۶گسرا   خنزو وخ  ا ته
یببه هبببر فبببن  ېچببب وگاتمبببه اللببه  عهمببه اببببن دببوا 

ب  ا بب  و تابونببه لهتلبب ې بب ېکب یببوا  ې یببه  ېکلببه چبب   و
 ا او بایببببد یببببه  ببببو   چبببب  وخبببب  ډېببببر قهم بببب وشبببوم

ببب  بببااونو کب شببببص و نببببو   ببببه  اتببببرې   ببببه واخآسببببته  ېکب
 ب م. کلبه ه له  وسبتانو سبرا مهقبات ونب ې وم چ

 ببببببب م تر ببببببببو  ا  ېلنببببببب  ې خنبببببببز  ومجهبببببببواا شبببببببم ېچببببببب
 وا سبببببرا    لبببببه ېخبببببوا مببببب ېبلببببب لبببببهب لتبببببون ااشبببببص . 

  کااونبببه سببباتل ېمهقبببات او خنبببزو وخببب  تبببه  اقبببص
    لته  رځ وخنزو او مجلس ماا  نه    ېچ وو  

یبببه  ېتبببو ل او  تببباب  کاغبببذونو یرلتبببولو   قلمبببانو 
او   ا ا  ... ترتآببببُّ سببببرا وډل؛ ځتببببه  غببببه کااونببببه

نببو  ا    وا تهببا نببه لببرا  ځببانې ې تیبوا او فتببر تببه 
 ېلسبااا چب ې    وملېرو   مهقات وخ  ته سباتم

 . ۷گ ضای  نه شص ې  وخ  ههخ برخه م
گاتمبببه اللبببه و اتمببد ببببن یحببب  شبببآهاا  بغببدا   

لببم لغب و ا بو تببدیر شبرن  او ع چب  یبه نحببوو
یه هکلبه  ا نقبح   امام  او   نومو   ې  ک یقرا

 تببببببباب  بببببببې لبببببببه ځانبببببببه نبببببببه  ې  مببببببببالع ېچببببببب وشببببببو  
چبا   م لمسبتها بلنبه وا ب او  ا  ېکلبه ببه چب هواب 

  تباب  ا تبه ببه  ېچب لګاواوواباند   ېشرط به  

لبه  ې   لته  رنېبه چبااا  او مبالعې   وخ 
اابببببببب   او  ېعقبببببببح لبببببببه م ببببببب  قبببببببرآنو سبببببببم  او 

هبببم اابببب   ېلبببه م ببب ې غبببه ډول   ااسببباا  تجربببب
ببب  . ا  بببوک    یببببن یببببا  نهببببا یببببه  ېچبببب ېیبببه تبببباانخ کب

ببب  و هغببببوا خسببببح وخببببب  یببببرمخ تللبببب  ې ببببوم ډ ببببر کب
 اا یو  و مثالونه یا وم   سم کااوای  ا.  لته

لبببببه  ېیبببببه قبببببو  تبببببافظ گاتمبببببه اللبببببه  امبببببام بخببببباا   -
بب  .څخبببه م بببهوا و یخبببوا تبببه  خلتبببو  ې   ا یبببه وخببب  کب

امبببببببام بخببببببباا   اقببببببببص   ېچبببببببب ویهبببببببدا شبببببببوا و   ا فتبببببببر
تببببافظې تبببه قبببوت وا ببببو .    ا  ېچببب و امبببح مونبببدا 

ببببببهح وا بببببب   
َ
ی

ُ
یبببببببه مببببببې  لببببببېیبببببببو ځ ملېببببببرا نجببببببم ببببببببن ف

بببب  واتبببببه وونبببببح  آیبببببا  اقبببببص  خبوصبببببص  وا  ېمجلبببببس کب
 ېفظاتببب  ووخبببوا  ې بببوک  ببب ېچببب و ا ه اتبببه معلومببب
   ته وونح  ؟  ا اااسو ته  ې   ه 

َْ ِلْلحفةةِظ ِمةةْن نَةْوَمةةِ  الرَُّجةةِی  » اَل َأْللَةةُد َهةةْیأاً أَنْةَفةة
  . ۱گ«َوُمَداوَمِ  الیََّظرِ 

انبببببات   بببببوا  و  تقونببببب  لسبببببااا ېفظا  تببببب یعیبببببې 
  ااسبببببببان شبببببببو  او یبببببببه سبببببببرا علبببببببم  لبببببببه امبببببببحو 
 و تببببر  ې نببببوا   ببببوا تو ببببه  تبببباب  تببببح     ایمبببب

معلبببببببببوم.   امبببببببببام بخببببببببباا   نبببببببببه   تبببببببببه  امبببببببببح اا
  تقونبب  لسببااا مبببا  ېفظا  تببب ېچبب وُّ  ا ومبلبب

بببااوا  وتببببه معلببببوم   او نببببه اا  نببببه  ببببوم  امببببح کب
یا  ببببببببببب  او  ونهوت  ااسبببببببببببان  وا یبببببببببببف یببببببببببوااې 

  یبببو   علبببم ډېببببر ب بببص وا  ځببببواکتبببافظې تبببه ډېبببر 
 ډول مبالعه.      شو  او بح یه  ایم

بببه  گاتمبه اللبه  امبام محمبد ببن تسببن شبآهاا  -
 ېا بببببه  ببببانببببات  تبببباب  تلببببوو لببببه ځببببان سببببر  ې  شبببب 

 ېخببوب غلهببه وابانببد ېکلببه بببه چبب ېوو  ېاوبببه ا  ببص
 ا  وکباوا ې خبوب لبه ځانبه لبر  ېو  او یه اوبو ببه  ب

بببه ونببح  خببوب لببه ترااتببه یهببدا   بب  و نببو بایببد یببه 
 . ۲گ س و اوبو  ې  ف    و 

گاتمببببببه     انببببببدلس م ببببببهوا عببببببالم ابببببببن اشببببببد قرط بببببب -

یببببه فلسببببفهو طببببُّو نحببببوو فقببببهو ایببببول او  ېچبببب اللببببه و

 

  . ۸گاو لوستلو لسااا هم ځاا وا و  
ُعَهيبببد   امببام بخبباا  او مسببلم اسببتا     -

  خبهببببببُّ بغبببببببدا  هیبببببببه هکلبببببب بببببببن  عبببببب ش
 ومبببببرا  ېچبببب  نومببببو ا   مبببببالع ونقلببببو  
ببببه   ما بببام  وخببب ا  ډېبببر  ېچببب وشبببوق  و

 ېچببب ځتبببه ؛ډوډۍ خبببوا یبببه خولبببه وا ولبببه
  . ۹گبوخ  و   ا به یه  تاب  تلو

  ُْ قْةةةةةةةةةةةةةةة َ الْ » ونلببببببببببببببب   وو ځهنببببببببببببببو تتمبببببببببببببببا -
    (۰۱)«كَ  َ طَ قَ  الُ  ْ طَ قْ مةَ  دْ لَ  آلْ ذِ  فِ یْ السَّ كَ 

 او  ببه  ې  لتببه تببواا  اقببصخببو   ژباااړه
 ببه  ې  ببو . یعیبب ې و تببا یببر ې نتبب   ې یببر  ې بب
و تببا ې   یببر سببمو   نببو مبببر  نتبب  خببو 
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شبببببم؟ نبببببو مببببببا هبببببم هغببببببه مسبببببنله واتببببببه تتبببببراا  بببببب او 
هغه تفظ   ا او ما ته  ې هم هغه  ه  نومو  

 بببببببببې اا سبببببببببرا  بببببببببب ې وا. اا   منبببببببببه ېچببببببببب لوا ا  ببببببببب  اا 
بببببب  وم چببببببب     وواڅخبببببببه اخبببببببب  شبببببببوم َل یبببببببه َلاا کب

 «. ۱۴گاواوالد ېم نی   غ م
علببم  وسببته خلتببو خسببح  ېیببر  اقببص ېاللببه تعبباای  

  م نی  تبر وختبه  بې  ېچ ویراخه اتمتونه واواو  
ا  بببببب ا او علببببببم خرببببببزول نببببببه     اوابببببب . لببببببه ځهنببببببو 

م  »وا   ېچ  ونقح   ا څخه علماوو 
َّ
َعل
َ
الِعلَم  ت

ْحِد 
َّ
 و  ۱۵گ«ِمَن الَمْهِد إاى الل

ایببهو  یعیبې    علبم ا ا  ولببو تبه هه کلبه بببس مبه و
  وا. ترَلسه  تح لسااا  ې یه شو   ېبلک 

خببا  گاضببص  اللببه عرهمببا     عهببد اللببه بببن عهبباس
    ونل گاتمه الله  شا ر  سعهد بن دهيز 

ِ اا مةةر  الةةتةََّ لُّد فَةة  اَل یةةَزاُل الرجةةُی َلالمةةا َمةةا مَةَ لَّةةدَ »
َكةاآَل َأْجَوةی    َوظن أَنال قد اْستغیى َواْكتفى ِهَما ِلْید 

  .(۰۱)«َما یك آل
  چب   وس ا تر هغه وخته عالم بلبح   ب    
علبم ا ا  بول یرلبي   چې . کله یه ل ه کې و  علم 

ببس  ې غبه ا ا  ب ا علبم  ب ېچ واو  ا  مان و    
ه ډېبببر نایوهبببه نبببوا علبببم تبببه ا تهبببا نبببه لبببر و هغببب و ا

 ېځبببان لبببه علمبببه ببببهبببم بایبببد و . ااسبببان هه کلبببه 
الله تعاای  ېچ نه  ڼ ؛ ځته موقص و تادته 
انبباتولو لسببااا او    ې  یببوهو یببرې نبباال  بب ا تببواات 

ببببې سبببببتوماا  سبببببتویا او  وسبببببفر  بببببو   بببباا یکب خسبببببح  وګب
   وا   اقصې ملېر  ته 

 .[٢1الكوف: ] چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ 
  

 
ح  غببه سببفر یببه ودببه لبببه مببو    خسبب یقهنببا

 ستویا سرا مخامخ شوو. 
ا ا   قرآن علم  بې یبه  ېچ ملسو هيلع هللا ىلص  اسهم آخر  ی غمنز 

ببببب  َلا ببببببوونه ځبببببباا نهببببببوای وو هغببببببه تببببببه هببببببم اللببببببه تعبببببباای  ېکب

 .[227طال: ]چٺ  ٺ  ٿ  ٿچ   ې 
 . ې     اناتاما ابه! اما علم  ېووايه  ا 

 وسببببببب   ایببببببو    هغببببببهیببببببر امببببببام اتمببببببد بببببببن تنهببببببح  
لبببببببببببه  ومبببببببببببرا ډېبببببببببببرو اتبببببببببببا یثو  ېچببببببببببب ونهو بببببببببببه و ببببببببببب ا

تبببر  ومبببه وختبببه ببببه یبببه علبببم  وتفظولبببو سبببرا سبببرا
 َْ )َمةةةةواتببببه وونببببح   هغببببه؟ ې ا اتمتونببببه باقببببص ېپسببببص

 .(۰۱)ذلى الَمقَبرِ (الِمحَبرِ  
 . له م واڼ  سرا ځم ې تر هدیر  ې  عی 

انبببب  بوتببببح   وا تببببه ځتببببه ډېببببرا   گ  قلببببم م ببببواا 
رغببببه   واا هغببببه هغببببه وخبببب  قلببببم   م ېچبببب ومهمببببه وا

بببب  څخبببببه  او  تبببببه ب بببببه یبببببا  ببببب ک و کل یبببببا لبببببه  بببببوم ببببببح لرګب
تببببببر یببببببو  ببببببو لببببببيو کلمبببببباتو  ۍ  بببببب   اچبببببب  هببببببر  وتببببببو ل   ببببببد

لهکلبببببو واوسبببببته  وا ا تهبببببا واتبببببه لرلبببببه؛ تبببببر  بببببو خسبببببح 
بببببب .   امبببببببام  رې  اس نببببببوه او مهبببببببم یا  بببببببتونه یببببببب ولهکب

محمببببببد بببببببن سببببببهم یببببببو اسببببببتا   گاتمببببببه اللببببببه  بخبببببباا  

 ضای   و . 
 ې  علم  یو تنه وشوا لماوو ځهنو یخوانهو عله  -

ب ځببیببه هغببه  بب ؟  ترَلسببه ې َلا  ېلببه  ببوم اتببه و  ېواب کب
َُ اِح وَ هِ ْببببالمِ بِ »  وونبببح بببال

ُ
بببوِس إِ ل  ې یعیببب و«اِح هَ ابببى البَّ

  س  وم. به  راغ ته نا سهااا تر  ېچ ې سرایه  
ی نلبو واتبه هغبه  شبوې واویو بتنه  ېداقصهمله بح یوا هم 

ةةةةة»  و ةةةةةهالسَّ ةةةةةَفِر والسَّ یببببببه  ې یعیببببب  «َحرَور والُبكةةةةة ِر فةةةةةي السَّ
ببببببب  ېسببببببببفرونوو شبببببببب   اس تببببببببه یببببببببه  ېاوڼولببببببببو او ترسببببببببهاا مخکب
 . ۱۱گترَلسه   ا علم  ېتاضرلدلو م

خسبح شبا ر ان   ببه گاتمبه اللبه  ابن ه ام نحو  
او سبختهو اغمولوتبه   ا قرببااته ااو لو لساا علم َلس
  ینظم ونل َلندې ې ا ا  ېمه    ول او 

ْیلِ ةةةةةةِد َیْظفَ ةةةةةةةةوَمن َیصطَِبر ِلْلِ ل  الِ ةةةةةةةةْر هیةَ
 وَمن َیرُطِب الَحسیاَء یصِبْر للى الَبْذلِ 
 وَمْن َلْد یُِذلِ  الیةَّْفَس ِفْي طََلِب الُ لى

 .(۰۱)ا ُال ٍ ةةةةًرا َطِ یاًل َأخةةةةةْش َ هْ ةةةةةةةةًرا یَ ِ ةةةةَیِسی
یبببه  و  علبببم یبببه خببباطر یبببنز  بببو   ې بببوک چببب  

   ېلتببببه یببببو  ببببوک چبببب وترَلسبببه  ولببببو  ببببې برنبببباای   ببب   
ا او غببببوا   یببببر ولببببوَ  ببببول سببببرا وا ا  ېم زمیبببب ې ایسبببب 

  لبو و  ادبو  ېیبنز  بو .  بوک چب ېمباافو   و نوا 
نتب  و بهبا ببه او  ا خبواا لبي وخب  ځبان  ېیه طلُّ کب 

   خوااۍ  وند  و .   امانه
یبببببببر عالمببببببببانو او   ی بببببببزو امببببببب    یرمختبببببببب  اسبببببببهم    

طالببببببُّ العلمبببببببانو    تببببببباب لوسبببببببتلو او علبببببببم َلس تبببببببه 
 ېسبببببخ  ې   اقبببببص ېچببببب وااو لبببببو شبببببو   ومبببببرا غالبببببُّ و

مببر   ېچبب وښببو اېهببم نبه یر  ې ببببه  ر مهببالنبادو ۍ یبب
 ېخسلبببببه ببببببه  ببببب بببببه  ې ې چببببب اسبببببوا  ولو آن تبببببر ېتبببببه  ببببب

   ا.دلاوا  ېبه   نهچا  بحله  و تها اا تاب نه شو 
گاتمبه  اببن مالبكیوا ب لېه م هوا نحو  امبام  ې 

مبببر   بببو  تبببر ې  خسبببح وفبببات یبببه وا   ببب ېچببب و ا للببه 
ا ونبد اتبه بآتونبه لبه خسبح  ې  عرب   بب ېساعته مخک 

 . ۱۳گاو تفظ        ېاوا څخه اوالدا
ابوانحببببببان بلبببببه ب لېبببببه  بببببې م بببببهوا علمببببب   خببببببآ  

ه هکلبببه لببببه یبببنومبببو      و اگاتمبببه اللبببه    الهيزواببب

و     خسببببح وخبببب  م ببببهوا عببببالم وگاتمببببه اللببببه  
هکلببببببببببه عهمببببببببببه بداالببببببببببدین عهیبببببببببب  نومببببببببببو   یببببببببببه 
ببببب     طالببببببُّ علمبببببب  یببببببه  اوان گاتمببببببه اللببببببه   لهکب

ب محمببد سبب ېکب   ېهم   یببو شببهخ    اس یببه تلقببه کب
هغبببه تبببدیر بهبببانول او شبببا ر انو لهکبببحو یبببه  وو

ببببب   محمبببببدبن سبببببهم قلببببببم مبببببات شببببببو.  ې غبببببه وخببببب  کب

چبببببب  قلببببببم یببببببه یببببببو  ینبببببباا  و ببببببې  غ و بببببب  سمدَلسببببببه
ب  قلمببان    ا  ې ببوک خر ببو ؟ یببه  غببه وخبب  کب

 .(۰۱)(یال األقالمت ذلَ ارَ فطَ )ته واوالوتحخوا
مبلببببببببُّ  ا چبببببببب  ډېبببببببببرو خلتببببببببو   خببببببببر هو لسبببببببببااا  

خببببباطر  ېخسببببح قلمونبببببه  ا  ا وا وغواځبببببح؛ یبببببه  
  هغببه وخبب  یببو معمببوا  قلبم  ببې یببه ډېببر لببو   ېچب
   مهبببببببال ینببببببباا هغبببببببه  ؛ ځتبببببببهمببببببب  غو ببببببب   وقه

. چببببب  قهمببببب   بببببې ډېبببببر لبببببو  و وسبببببرو ااو سبببببهته وا
ا  ببببببببب   لبببببببببه  نومبببببببببو     وخببببببببب    ااا ببببببببب  او  

ریبببته    اببب  اخآسبببت
ُ
بباا  ببب ا  یېف  یبببه خببباطر  ا کب
؛ ځتببببببببببببه هغببببببببببببوا   وخبببببببببببب  او علببببببببببببم یببببببببببببه قببببببببببببدا و

   و   علببببم یبببه قبببدا یببببوه ې بببوک چببب او  یوه بببدل
قلبببم   ااا بب  لبببر  لتببهواتبببه ح هببم یوسبببا  علببم 

   او  تاب.

 ۱1سير أعالم النبالء، د امام ذهبي ليکنه: جـ  -۱
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 . 1۱6ليکنه: صـ الشريف، دمحمد وصابي 

ة -۱1  . 103صـ  :ُعلُوُّ الِهمَّ

صـ  ۱جـ ليكنه: عينيد عالمه  ،عمدة القار، -۱3

۱45 . 
 

فقهببببه ابببببو الحسببببن علبببب  بببببن عآسببببص  څخببببه 
ا ببببببب     اببببببببو   انحبببببببان الهيزواببببببب نقبببببببح   و و

ب   تالبب ې نبب  تببه یببه  اقبببص  چببب  وواغلببم ېکب
بببببس ختلبببببو وخببببب  دننببببتنځا

َ
او  و  ې   بببببگ  نف

ببب   ولببببهو خبببو یببببه  غببببه  سبببهیې  ببببې نفبببس تنګب
بب   ببببې هبببم   ميببببزا    یبببوې مسببببناې   تالببب کب

یو ببببببتنه و بببببب ا. مببببببا یببببببر  ا   ا ا سببببببو  یببببببه 
ببب خبببا  ېطر واتبببه وونببببح  آیبببا یبببه  غببببه تالببب  کب

مسبناې یو ببتنه  ببوې؟  ا اا  ېهبم تببه     بب
مسببناې لببه  ې  بب ر تببه وونببح  وا سبب نه ! آیببا یبب

لببببببه  ې نبببببب ۍ څخببببببه اخببببببب   وسببببببرا ېیبببببوه
َل  سبببرا  ۍنبببایوه لبببهشببم  بببه ببببه و  او  بببه 
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پاکان را دوست دارد و پاکیزه اسدت و 
 بایدد سپاکیزگان را دوست می دارد، پ

پیش روی خانه هدای خدود را پداکیزه 
سددازید و ماننددد یهودیددان نامرتددب 

 «نباشید.
رعایت نظافت، موجب رضای خداوند 
و تأمین صدحت و سدلامتی در زنددگی 

 فردی و اجتماعی می گردد.
دوست دارد، و آنان  پاکیزگان را أالله

نظافت، پاداش می  را، در مقابل رعایت
 دهد. 

ۆ  ۈ  ۈ  چ  :قرآن مجید می فرماید

 111البقر :  چٴۇ  ۋ   ۋ

کداران و  به تأکیدد خداوندد توبده» 
  «دارد.پاکیزگان را دوست مى

عنایت اسدلام بده موضدوع  اهتمام و
پاکیزگی و طهارت تا حدی اسدت کده 
بدون آن نماز را کده رکدن دوم اسدلام 

 است، نمی پذیرد.
حفظ الصحه شخصی یك امر فطدری 

نگهداری است، و رعایت آن در حقیقت 
 سلامتی فطرت است.  از

 اسلام پیامبر
 در حدیثی، برای حفظ

الصحه شخصدی، و مصدؤونیت بددن از 
ل آفددات و امددرا ، مددآلددودگی بددا عوا

قسمت های مهم بدن را مشخص نموده 
)خمااس ماان الفطاار   مددی فرمایددد: 

 الختّان واالستحداد و تقلیم االظفار
 «5»قص الشارب.(  و نتف اإلبط و

ز سنت قدیم انبیداء و از پنج چیز ا» 
فطرت سدلیم انسدان اسدت: ختنده 
کددردن، تراشددیدن موهددای اطددراف 

پداک  شرمگاه، قطع نمدودن ناخنهدا،
کوتداه نمدودن کردن موهای زیربغل و
 سبیل، بروت(. موهای پشت لب، )

رعایت نظافت و پاکیزگی بدرای هدر 
، درهمه احوال و درهمده جدا و انسان

ك امددر حتمددی و یددبرهمدده نسددلها، 
هنگام شیوع  وری است، مخصوصاًضر

امرا  وبائی و سداری، بدرای تدأمین 
سلامتی فرد، خانواده و جامعه اهمیت 

 سزائی دارد.ه ب
در صحیح بخداری، حددیثی آمدده 

از نوشدیدن  اسدلام است که پیامبر
کناره هایش شکسته که آب از ظرفی 

أن رساول ) باشد منع نموده اسدت:

 عایت نظافت، وحفظ الصححه خصصحو ور

 محیطو: 

ت و اهتمام دین مبین اسلام به یرعا
 محدیط زیسدت گدیه نظافت و پاکیز

 و تزیدب، زینداهتمام آن به  قبل از
 است. گردیده ، قد و قیافه یزیبای
نظافدت اسدت و پاکی و اسلام دین   

و  پیددروانش را، بدده رعایددت نظافددت
حفاظت از صحت و سلامتی فدردی و 

امرا  و آفدات و  از وقایهو  اجتماعی
آلدودگی  ازجلوگیری و محیط زیست 

 می گردد. باعث سلامتی انسانکه ها، 
 دهد. یدستور م

  می فرماید: پیامبر گرامی اسلام 

تنظّفااااااوا فاااااا ّن اإلسااااااالم )
 «5».(:نظيف  

 ینظافت را رعایت کنید به راسدت» 
 «نظیف است. و کاسلام پا

 را بده أدر حدیثی، الله آنجناب 
توصیف نمدوده، و « نظیف »و« طیّب»

 الصحه شخصی و پیروانش را به حفظ
حدیثی کده  در محیطی دستور داده،
یب روایدت سدترمذی از سعید بدن م

مدی  کرده آمده است کده پیدامبر
إّن اللاااه طیّااا  یحااا   ) فرمایدددد:

الطیّااا ، نظیاااف  یحااا  النّظافاااة 
فنظّفااااوا أفنیااااتکم وال تشاااابّهوا 

 «4»بالیهود.(  
هر آئینه خداوندد پداک اسدت و » 

 اللااه صاالی اللااه علیااه وساالم
و  (أختناث األسقیةنهى عن 

أن ) همچنااین آمااده اسااات 
رساول اللاه صالی اللاه علیااه 

نهی أن یشرب من فم  وسلم
  ( السقاء

نوشدیدن  از رسول اللده» 
آب از دهانه کوزه مندع کدرده 
است؛ زیرا ایدن عمدل باعدث 
آلددوده شدددن تمددام آب مددی 



 

 

   

 

   

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «گردد.
 :فرموده رسول اکرم

)غطوا اإلناء وأوکئوا السقاء ف ن 
لیلة ینازل فیهاا وبااء وال في السنة 

یمر ب ناء لیس علیه غطاء أو سقاء 
لاایس علیااه وکاااء إال ناازل فیااه ماان 

  «6» ذلک الوباء.( 
 سر ظرفهای غذا را ببندید، دهدان» 

ظرفهددای آب را بپوشددانید، چددرا کدده 
درهرسال شبی است که بیماری وبداء، 

 شددود، و در در جهددان منتشددر مددی
هرظرفی غذاء یدا آبدی کده سدرپوش 

مدی  شته باشد این وباء می افتد. وندا
أوکئااوا قااربکم واذکااروا  ) فرمایددد:

سدر ظرفهدای  بانام خدا»  اسم الله( 
 « تانرا ببندید.

پیامبر گرامی اسدلام پیدروانش را از 
وارد شدن به محیط آلوده منع فرموده 

إذا َسِمْعتُْم بالطّاعون بَأَرٍْض  ) است:
ٍض َفاااالَ تااادخلوها، َوإَِذا َوَقاااَ  ِباااأَْر 

  َوأَنْتُْم بها، َفالَ تَْخُرُجوا ِمنْها.( 

 یاگر شنیدید که وباء در سدرزمین »
وجددود دارد، بدده آن سددرزمین داخددل 

و خود را در معدر  آن قدرار  نشوید)
پدیدد  یندهید( و اگر وبا در سدرزمین

آمد که شدما در آنجدا هسدتید؛ از آن 
تدا مسدبب  -سرزمین خارج نشدوید

ا هددا جددانتقددال ویددروس آن بدده دیگر
  «7»«نشوید

ِبَهااا؛ َفااالَ تَْخُرُجااوا ِفااَراُرا ِمنْااُه.( َقاااَل  
 «8»َفَحِمَد اللَه ُعَمُر، ثُمَّ انَْصرََف.( 

حدیثی( نزد مدن  در این مورد علمى)
» مى گفدت:  است: شنیدم که پیغمبر

هرگاه شنیدید کده در سدرزمینی وبداء 
بدده آنجددا نرویددد. و هرگدداه در  هسددت؛

سرزمینی که شما هسدتید، وبداء واقدع 
 وبداء( از خاطر تدرس و فدرار از)ه شد؛ ب

ابدن عبداس گفدت: « آنجا خارج نشوید
بعدد از شددنیدن ایددن  حضدرت عمددر

جا ه را ب أحمد و ستایش الله -حدیث
 آورد، و از سددفرش انصددراف کددرد و بدده

  «)مدینه منوره( برگشت.
دو حددیث عندوان چیزی که در ایدن 

قرنطینده  »شده، امروز از آن به عندوان
 شود.  ییاد م« یبهداشت

اگددر بیمدداری همدده گیددری در  ییعندد
شایع شد، شدما وارد آن جدا  یسرزمین

شدیوع پیددا  ینشوید، واگر در سرزمین
هستید، از آن بیرون  که شما در آن کرد

ویروس آن به انتقال  به خاطر نروید. چرا؟

 ها. مردمان دیگرسرزمین

صحیح بخاری از ابدوهریره روایدت  در
 فرمددود: شددده اسددت کدده پیددامبر

 وَ  الَهاَماااَة، وَ  َوال ِطيَااارََ ، )الَعاااْدَوى،
 تَِفارمِمنَ  كََماا الَْمْجُذومِ  ِفرَِّمنَ  وَ  الَصَفَر،

 هیچ بیماریی واگیدری)» «9»األََساِد.( 
بدون اذن خداوند متعال آنطور که شدما 

، و نده بدد تصور مى کنید( وجود نددارد
د و یدا حیدوان غد)تأثیر پرندده ج فالی

یرقان(، ویا بیمداری  خفاش( و نه زردی)
 فدردی از و شکم، اینها حقیقتی ندارند،

 همدان بگریزید است جذام به مبتلاء که
 .«گریزید می شیر از که گونه

 ایدن یك بادیه نشین بعد از شدنیدن
يَاا َرُساول اللاِه َفَماا » حدیث، پرسدید: 

لِااي تَكُااوُن ِفااي الرَّْمااِل كَأنََّهااا بَاااُل إِبِ 
الظِّبَاُء، َفيَأْتِي الْبَِعيُر األَْجرَُب َفيَْدُخُل 

َفَقاااَل  )َفَمااْن أَْعااَدى « بَيْنََهااا َفيُْجِربَُهااا

   «01»األَوََّل؟.(
کده ای پیامبر عزیز! پس چرا شترم 

بیابان به سر مى بدرد،  کریگ و خا در
 همانند آهو زیبدا و تمیدز اسدت؛  امدا
 یناگهان شترِ مبتلاء به گَری )أجرب( م

و رمدل وارد شدده،  کآید، در بین خا
خود را قاطی آنها می کند و شدترم را 
نیز، گر)مریض( مدى کندد؟.؟ پیدامبر 

پدس چده  )َفَمةْن َأْلةَدى اأَلوََّل:(: فرمود:
اولین شتر را مبتلا کرد؟. یعندى:  یکس

سرایت بیماری اصالتی نددارد؛ نبایدد 
که مجرّد وجدود علّدت، عقیده داشت 

مؤثر واقعى است و تخلّف از آن دیگدر 
ممکن نیسدت؛ بلکده مدؤثر و فاعدل 

است که هرگاه بخواهد  أحقیقى الله
اثددر مددى نمایددد؛ پددس  علّتهددا را بددی

هیچگاه، نباید اتّکاء به خداوند متعدال 
و طلددب اسددتعانت را از وی فرامددوش 

 «کرد.
حجر درتوضیح این حدیث  حافظ ابن
و چون آن بادیده نشدین  »..می گوید: 

 تردید داشت، پیامبر درپاس  فرمدود:

بدس  یپاسدخ )َفَمْن أَعَدي األَوَل؟( 
اگر کسدی کده  یبلیغ و زیباست.. یعن
آفریدگار تواناسدت  ،همه را مبتلا کرد

که قادر به هر کاری است؛ بی تردید او 
  «۱۱» ند پاک و بلندمرتبه است.وخدا

ت در حقیقددت ابتلدداء کننددده و نجددا
بخش، همانا خداوند منّدان و مهربدان 

 است.
روی  آری! پیامبر گرامدی اسدلام، از

حرف نمی زد، بلکه سخنش وحدی  اهو
 :الهی است. مفهوم فرموده آنجنداب

نست که یا )اللدوي  وال صفر  والهامال(:
واگیر و سدرایت کنندده   یهیچ بیماری

نیسددت، ندده زردی و ندده بددد فددالی، 
هددوم هیچکدددام اصددالتی ندددارد. مف

اینسدت کده  اسدلام فرمایش پیدامبر
واگیری و سرایت بده تنهدایی باعدث 

ابن عباس از عَبد الرَّحْمن بن 
در حدددیث طددویلی،  عَددوْف

روایت نموده است، که او برای 
کدده در رأس  عمددر حضددرت

حددال سددفر بدده  گروهددی، در
إِنَّ  :سرزمین شام بدود، گفدت

ِعنِْدي ِفي هَذا ِعلُْما، َساِمْعُت 
يَُقاااوُل  ) إَِذا  َرُساااوَل اللاااهِ 

َفالَ تَْقَدُموا َسِمْعتُْم ِبِه بَأَرٍْض 
َعلَيِْه، َوإَِذا َوَقَ  ِبأَرٍْض َوأَنْتُْم 
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باطدل  یاین اندیشه ها رسول اکرم
 «۱3»را رد کرد.

ه باید توجّه نمود که این دو حدیث بد
دو مطلب مغایر با هدم دلالدت ظاهر بر 

مى نمایند ولى در حقیقت هیچ تضاد و 
 اختلافى در بین آنها نیست.

حدیث اوّل در ردّ اعتقداد جاهلیدت  
است کده علّدت را مدؤثر وقدایع مدى 

که مر  را مى دیدند  دانستند و همین
مبتلددا شدددن بدده آن را حتمددى مددى 
دانستند، و فراموش کدرده بودندد کده 

خددا اسدت و هرگداه مؤثر واقعى تنها 
بخواهد آن را از بین مى برد، و حددیث 
دوم هم اشاره به این است که هر چند 

ى قانون و علّتها مؤثر واقعى نیستند ول
هنگام به وجود  سنّت خدا این است که

آمدن علّت، معلول هم بده وجدود مدى 
آید، پس برمسلمانان لازم است قدرت 
خداوند متعال را فوق همده قددرتها و 

تها بدانند و به سنّت و قانون خداوند علّ
 نیز احترام بگذارند.

دکتددور محمددد علددی البددار، طبیددب 
دخول مکروب » می گوید: ی معاصرعرب

و یا ویروس در جسم یدك انسدان بده 
معنای بیمار شدن آن نیست؛ افدرادی 
هستند که ویروس طاعونی را با خدود 
حمل می کنند، اما عوار  آن، در آنها 

، و اشخاصی و جود دارند بروز نمی کند
که مکروب در بدن شان وجود دارد، امّا 
بدون اینکه از آن آگاهی داشته باشند؛ 

 آنرا به دیگران منتقل می سازند.
لذا اگر یك نفر ازمنطقده وبداء زده،  

بیرون شود، می تواند وباء را به هزارها، 
بلکه به میلیونها انسان دیگدر انتقدال 

ادیث رسول دهد. اینجاست که عمق اح
مبندی بدر ممنوعیدت خدروج اکرم

باشندگان سرزمین وباء زده، آشکار می 
قدانونی  شود و به عندوان یدك مداده

مترقی و یك معجزه علمدی جاویددان 
 «۱1»«.محرز می گردد

لذا محیط زیست هم از نظر اسلام، » 
هم از نظر طب و هدم از نظدر جوامدع 
 بشری دارای ارزش و اهمیت زیادی می

صددوص جوامددع اسددلامی و باشددد، بخ
انسدانی بایدد مطدابق فرمدان الهدی و 
فرموده های پیامبر اسلام عمل نمایندد 
و به محیط زیست و صحت و سدلامتی 
انسانها حق زندگی سالم و دور از تمام 
آسیب و گزند را قایل شوند و به انسان 
و محل زندگی جزئی ترین زیان و ضرر 

 «نرسانند.
 مآخذ:

مرمبب  طبرانةي واهةن حبةاآل  این  و حدیث را هال -5
 )رحموما اللال( روایْ كر   اند. هستی

روایةةةْ امةةةام مرمةةةذ  از سةةة ید هةةةن مسةةةیب   ر  -7
  حةةةةةةةدیث: 357  ص 5جةةةةةةةامْ السةةةةةةةیین    

1711 . 
و صةةةةةحیح مسةةةةةلد:  3881صةةةةةحیح هرةةةةةار : -3

 .138  هشمار  712  ص2 
جةةدیث را هةال مرمیةةب امةام مسةةلد و امةةام  وایةن   -٢

 روایْ نم    اند. رحموما اللال( هرار  )
صةحیح هرةار  کتةام طةب  هةام مةا یةذکر فةةی  -7

   12٢5ص 3الطال آل   
صةةةةةحیح البرةةةةةار   کتةةةةةام المغةةةةةاز  و کتةةةةةام  -8

  3الطةةةةب  هةةةةام مةةةةةا یُةةةةذكر فةةةةي الطةةةةةال آل   
 .)271277-/ 2 اللؤلؤ و المرجاآل )

صةةحیح البرةةار   هةةام الجةةزام  هشةةمار  هةةا   -1
(3587 3583  3713 3757 3751) 
هةام ال  13البرار   كتام الطةب:  صحیح -21

صةةةةةةةةةفر وهةةةةةةةةة   اء یأخةةةةةةةةةذ الةةةةةةةةةبطن  هشةةةةةةةةةمار  
(  1111(  صةةحیح مسةةلد  هةةمار  )3587)

( و امةةةام 5122اهةةة  او   ر سةةةییش هشةةةمار  )

را بیمدار  ینمی شود و کسد یبیمار
کند، اما اسباب ابتلاء و مقدمات  ینم

 بیماری را فراهم می کند.
َقاااَل  َقاااَل  عاان اَِبااي ُهَريْاارَ َ )

الَ يُااورَِدنَّ ُمْماارِض  َعلَااى    )النَِّباايم 
)  «12» ُمِصحٍّ

روایت است که گفت:  رهابو هری از
فرمود: نبایدد کسدى شدتر  پیامبر
 انوارد شدتر را، مریضى خدود مبتلا به

 سالم کند.

مددردم دوران جاهلیددت معتقددد  »
بودند که بیماری بددون مشدیت 

کندد. رسدول  یسدرایت مد یاله
اندیشده  ایدن حددیث در اکرم

 باطل آنها را رد کرد.
کرد که از  یو در عین حال راهنمای

سددرایت کننددده ماننددد  یابیماریهدد
جذّام، پرهیز کنیدد؛ زیدرا اینگونده 

و بر اسداس  یبیماریها به مشیت اله
 کنند. یسنت او سرایت م

و اصالت نداشتن صدفر دو معندی 
اینکه در دوران جاهلیت،  یدارد: یک

 یکه در شکم کرم مردم معتقد بودند
بده  یوجود دارد که هنگام گرسدنگ

آیدد و چده بسدا کده  یحرکت در م
کشد و عربهدا آن را  یاحبش را مص

 یهدم واگیرتدر مد یگدر یاز بیمار
 دانستند.

است کده مفهدوم صدحیح  یگفتن 
مطلب فوق، همدین اسدت و ممکدن 
است هردو مفهوم مورد نظدر باشدد 

 ندارد. یاصالت كهیچی ییعن

: «هامده» مفهوم اصالت نداشدتن 
 یعربها خفاش و یا جغد را پرندده ا

که  دنددانستند و معتقد بو یشوم م
بنشیند، باعدث  یخانه کس یاگر بالا
 یاز بستگانش مد یو یا یک یمرگ و

شود، و مفهوم دوم آن این است کده 
میدت و  یاستخوانهاآنها معتقد بودند 

 شود. یمتبدیل  ییا روحش به پرنده ا

احمةةةةةةةةةةةةد  ر مسةةةةةةةةةةةةید  هشةةةةةةةةةةةةمار  
(7٢11:) 

حةةةةةةافظ اهةةةةةةةن حجرال سةةةةةةةقالنی   ر   -2
واگیةةةةر اري « فةةةةتح البةةةةاري»کتةةةةام 

 (172 ص21)  
فةةةةةةی صةةةةةةحیح البرةةةةةةار   كتةةةةةةام  -21

  275٢الطب: هام  ال هام   هرقد
 كتةةةةةةةر لبداللةةةةةةةال هةةةةةةةن لبةةةةةةةدال زیز  -25

الجبةةةةةرین اسةةةةةتا   انشةةةةةكد  مرهیةةةةةْ 
م لةةةةةةةةةد ریةةةةةةةةةا    اسةةةةةةةةةتاآل اسةةةةةةةةةالم 

. هرح امام ن وي 182صحاهال  ص
هر صحیح مسلد هةا انةدكي مصةر . 

مترجد هال نقی از صحیح البرةاري  )
مرجمةةةةةةةةةةةةةةةةال لبةةةةةةةةةةةةةةةةدالقا ر  3٢7/ 1

 مرهاهي.
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ډېببببر  هببببم بببببدا  اوانببببه یببببا سببببسواه  ببببه  ببببه

خلببب    سبببات ز  یبببا لوببببو لسبببااا کبببااو  او تبببر 

بب یبببه  وخببب ضبببروات ډېبببر  یبببوا  خبببو لېبببو و  ېکب

او ذهیببببببببب   انببببببببدااا  ببببببببې   ااسبببببببببان   اوغتهببببببببا

 او انتها لسااا ا ننه  ا.

ب    ببه  ې  بببدا  اواابب ېیببه اوغتهببا   برخببه کب

 اغ زا خو  ر ندا خنزا  ا.

یبه ا ا  ې اغ بز  ې  ښبص ېیر ذهن   بدا  اوااب 

 یببببرې عقلبببب  یلببببوا  لببببههببببم  ببببه لببببي ځ ببببز شببببوو 

بدن مثب  تر     یوه دَلا شو؛ ځته  

 یبر مثبب  تر ب  مسبتقهمه اغ بزا لبر   ونی 

ا ا او  مبباغ سببرا تبب او  لببه  ونیبب  تر بب   او 

 لر .

 نځی  ا. ر عقح استو  نو اوغ دسم   و  

  بببوا و و  ې بببه چبببهغبببه  یبببه  بببوليز ډول هبببر 

  فرمایل  ملسو هيلع هللا ىلص ی غمنز

ةةٌر َوَأَحةةبُّ ِذلَةةى اللةة» اِل ِمةةَن اْلُمةةْؤِمُن اْلَقةةِ يُّ َخیةْ
ةرٌ  الضَّةِ یِف اْلُمْؤِمِن  اْحةِرْص َللَةى   و َوِفةي ُكةیٍ  َخیةْ

َفُ َك  َواْسَتِ ْن هِاللالِ    «2».«...َواَل مَةْ َجزْ  َمایَةیةْ
ی مببامن غببواا او اللببه تببه تببر غښببتل 

 هبر يبوایبه  خبو   ا او   مهوا  مبامن ډېبر 

بببب  و لبببببه هبببببر هغبببببه  بببببه سبببببرا  ببببب ې ه شبببببته ېکب

اللبه  لبه  به  اتبه اسبو و  ېچبل والتها ولراو 

  څخه مرسته غوا ا او  مهوا  مه  وا.

بب بببببببببببببیبببه  ې ت  وااغلبببی  ر بببببببببام ېدیر شبببرن  کب

بایبد  و وببببببببببب  به اسااسبان تبه  ېه چببببببببب وم  

 .    و    ه ېته ااو اهغه   َلس  

بباا   ا یبببه سبببتز و لهبببدای او   یبببه تجرببببه اابببب  کب

بببببببدا  اوانببببببه   ماشببببببومانو دسببببببم ې چبببببب و ا

 یهاو ا  و  او ذهن  ې او انه  و . 

 ې ته هم یاملرنه یه کاا  ېو   تر نو   ا تها 

یببببه  هغببببه  وډېببببر ا نببببن   چببببې  ا. خببببو یببببو  ببببه

ببب  ېبببببدا  اواابببب ؛  ببببول   ډډا  افراطببببهلببببه  ېکب

 و او بببدا  اوانببه هببم   نبب ۍ   هغبب ېځتببه لببوب

   ېچبب ودملببې څخببه   لببه ډېببرو شببهانو  و نببوا 

خآسبتح   بوا او ا تها یبه  چبه   به واڅخبه ا

ااسان تبه    اب  یبر ځباا ې ک افراط یا انات  ی

 انان اسو .

نببببببببو  غببببببببه ډول کااونببببببببه   دسببببببببم  او ذهیبببببببب  

خو   ااسان ضبروات  ېتر    ېصح  ساتی

نبببببببهم  لبببببببهوليز ډول هبببببببرا وا  یبببببببه  ببببببب ېچببببببب و ا

و الله اسهم هغه ته ااسان   و  

ڱ  ڱ     چ  فرمببببا(  تعبببباای

 [77الحج: ] چں  ں

کااونبه    ې لسبااا او  خيبز  

 برناا  شصئ. ېچ و وئ 

یبببه  وته غبببه آیببب  شبببرن  ااسبببانان

  واو کااونو امر  و . ش  ا بته 

دسببببببببببم  اوغتهببببببببببا او ذهیبببببببببب     ېچبببببببببب

ببببدا  اوانبببه   بببوا  لسببباااو ېهوسبببايی

ببببباا  و  ا او ااسبببببببان غښببببببتلی  بببببببو   کب

و سببباعته ا کبببح   بببداا شبببص ا ته تبببر یبببو عسبببا

خببو تببر ا تهببا یواتببه وخبب  وا ببول خسببح عمببر 

ملبببب       ببببول   و یببببه ځببببانې   ډول یضببببا

ریببببب   ې   ا  بببب   ېچببببب وهغببببه ځبببببوان اسببببح
ُ
ف

  ځبببواا   ېچبب و ا نبببهح  واتبببه لببرم ولببر  

وخ  ستاسبو    ونبد یبوا ډېبرا مهمبه برخبه 

  ا.

ببببب   ااونو ضببببببای   ا مهببببببم وخبببببب  یببببببر بببببببې  ابببببب  کب

  برنبببالهو مامنبببانو تعببباای اللبببه  ځتبببه ؛ئ نتببب  

ببببب  ونلبببببب   ٱ  ٻ  ٻ    چ  یببببببه یببببببفاتو کب

ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  

 [5 – 2المؤمی آل: ] چٺ      ٺ

ببببببې شببببته هغببببه مامنببببان برنببببباا   

بببببب  ېچبببببب و    ببببببدونک    ېیببببببه خسببببببح لمان ببببببه کب

ببببببې لببببه  ېاو هغببببوا چبببب ونک    عبببباده   ببببو 

 .ډ ا  و  فایدې کااڅخه 

ک  ک  ک    ک   گ  گ   چ

 [71الفرقاآل: ] چگ      گ  ڳ

  اللبببببه خبببببو  او هغبببببه  سبببببانگ 

   اوغبببببببو شبببببباهد  نبببببببه  ېچبببببب وبنببببببدګان    

کلببه چبې یببه  بوم عهببر کباا واشببص و  وا بو  او 

 .شص  ت ز  اانه واڅخه 

یببه  ې دې شببهانو څخببه ت زېببدل یبببببې فا لببه

  یضا ېخسح وخ  نه واباند ېچ معنا  او

 اهح  تابو   مسلمانانو    رنم قرآن . و  

 یه هکله ونل  
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ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  چ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  

 [33القصص: ] چڑ

نبو  وواوا  ې خنبز   بې ببې  ېکلبه چباو  

  امببببو  لسببببااا تببببرې یببببه ډډا شببببول او و(ببببې ونببببح

اوستاسببببو لسببببااا ستاسببببو  ېامببببو  عملونببببه  

 یببببر تاسببببو و مببببو   و   ېعملونببببه   و سببببهم  

 نه غوا و.  گ  هغوا خنزې  ننایوها

کااونببببه هغببببه  ېبببببې فایببببدې خنببببز  او بببببې  ابببب

بې و  او نببه    نهببا.  ېچبب و   نببه    یببن   ببه یکب

یبببببر ببببببې فایبببببدې شبببببهانو وخببببب  ضبببببای   بببببول   

 برنالهو مامنانو یف  نه  ا. 

خلبب  خسببح مببال او قهم بب  عمببر یببر  ېخببو ځهیبب

ببب  تببببر ې هببببم وا  ېببببې فایببببدې خنببببزو لېبببو و بلکب

   ینه خل  بب ها   بو   تعاای له  الله  وت ز

 خلتو یه هکله الله تعاای ونل   ې   اقص

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   چ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ    ڇچ

ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ ک  

 [7 – ٢لقماآل: ] چگ  گ  گ  کک  ک

 ېچب و   ې اقبص ېځيیباو له خلکو  هوه  

یببه نببایوهۍ  تر ببو ؛بببې فايببدې خنببز  اان سببص 

 څخببببه   يببببنَلاې گ لببببه  اللببببه گخلبببب   سببببرا 

 قببببصې ا   و  ببببوکې و ڼبببب   يببببنهغببببه گوا و  او 

 ېاو کله چ .ى عذاب  انک سستو  لسااا خلتو 

نبببببو و  يببببب   لوسبببببتح آيتونبببببه  هغبببببه امبببببوني یبببببر 

   ببېگب  ب  چب  لتبه مبخ ا و  لبو     اقبصې یبه

ببببببببېغو ونببببببببب هڼبببببببببېاوالبببببببببدا  نبببببببببه و و    بببببببببې  و کب

ببببببب  هغببببببببه تببببببببه  و نببببببببو  اونببببببببدواای و     ا وونکب

 ى وا  ا.عذاب الر 

 وهغببه خلبب  یببه کلتببو  تببو غنببدل شببو    لتببه

یبببه ببببې فایبببدې خنبببزو   و  اللبببه قبببرآن یرلبببي  ېچببب

 لببهپسببصې اوان و  او غببوا   چبب  نببوا خلبب  هببم 

وډ ران چببب    ببببببببببببببببلتبببه هغبببه   وقرآنبببه بنبببد  ببب   

   ا واځوایگ یرې ای ص بببببببببببببببالله  تاب  ې شاته غ

ااسببباا   ېچبب و ببوډو پسببصې اوان شببو   و او یببه هغبب

ناتقببببببه تبببببببوا  ؛شببببببهبانان  بببببببې یببببببر سبببببببلهمان

 لېو .

1

 ېچبب وهغببه برخببه  ا ېماشببومان   ااسبباا   ببولی

؛ ځتبه   نب ۍ    و  یهباو ا   یو تنو تس  ې ډېر 

 ؛ ځتبببه ماشبببوم تبببه  بببکاا هر بببه  وا تبببه نبببو  

بب یچببب   ا  واول  ولبببه نببب ۍ هغبببه خونبببه  بببکاا    ېکب

 لبه ېلي  ه واوسبته چب . بها و  ېیرانآس  ېستزګ 

 لبه   ا واته بله نوې ن ۍ  کاا . ځبهر وو  ېخوا

لبببببي  -لبببببي  ېنبببببواا سبببببهمه ونیببببب ېهغبببببه واوسبببببته چببببب

هبا  ا خبو نبواا نب ۍ هبم شبته او یبه  ېچب ویبوه    

مبا تبر اوسبه  ېډېبر  به شبته چب ې اقبص ې ې ن ۍ کب 

  !نه    لهدا 

 ا  ببببه   ؟ هببببا  ببببه   ؟    وا   ذهببببن تببببش 

 ببببببې  ې تبببببببه  ېڼیبببببببا ېځایونببببببه او   فببببببببرت سبببببب هی

 و   . ې ا  ا یو تی ې  و  چ

 ې ډېبببببببببر  ېکلبببببببببه  ببببببببې یو بببببببببتی لببببببببه همبببببببببدې و ببببببببېو 

هببببببم و . کلببببببه    وا  ېاو خنببببببدوونک  ېخونببببببدوا 

 بې ځایه  کاا . ې ته ډېر  م رانو  ېیو تی

 و بببببر او   يببببب   غوسبببببه ځهیبببببې م بببببران یبببببرې 

خبو    وا یبه ذهبن  و وا غل  وسبات  ېچ و و  

  رځ .   ېهمغسص ېهغه یو تی ېک 

 ا  ه  ول یه کاا   ؟   ې لساا 

  ماشببببببومانو  غببببببه ډول ذهنآبببببب  تببببببه یببببببه  ببببببه 

ستز ه  تح یه کباا   ؛ ځتبه  ا ډول یبف   به 

او ا ا واتهبا  ې ا     لهوکااول شص و  ېیر سم لوا 

 بمسټ  ا.  ېسرا   اواا

سببم لببوا   ې   وا یو ببتی ېچبب و ببه َلاا  ا  ا

سمو یو تنو تبه ت بون  شبص  او   وشص ې ته برابر 

وشبص ؛  ېوابونبو ه بځ  سمو   یو تنو لسااا  ې 

باا لببولي و  ې ځتببه   همببدې َلا     وا ذهببن یببه کب

وا   ېغلبياا ېمعلومات واته تایل    او خسل

 ایهح  و .  تر بلې

 ېیو بببببتی ې وا بببببې ځایبببببه او غلببببب ېکلببببه چببببب

ب  ا  ببو و هغببو  وخبب   ېتببه بایببد یببه و و ببواا  کب

ب  ول وا ب ایببهح  ېشببص و تببر ځببو یبه همببدې  وا کب

ه ځببببواا  او شببببص و  ببببه نببببه نببببو  ا غلببببب  بببببه یبببب

ببببب  تتبببببببراا    وا ببببببببه بهببببببا  ېچبببببب وو   لونببببببواا  کب

 بببه او   ایببهح وخب اسبو  تبه انببان  خهقبو ا

  ې هم ت ز شوا و . 

ب  ېیببه علمبب  اواابب ې  ې   وا ذهیبب  ت ببص   ېډکب

شببص ؛ ځتببه   ماشببوم ذهببن   یببو خبباا  لوښببص  

یببه   ببز  او  بببه  ببې یببه سبببمو معلومبباتو تنبببدا 

 نآسص .  ېماته نه شص و غل  شهان ځاا یه ک 

واوسبببببببته  ببببببببې  ونبببببببو غلبهبببببببانو  تبببببببر ليلبببببببدو   ل

تبر  بو  ؛مجالسو او غونب و تبه و ل یبه کباا   

واوا و ا ا واتهبببببا یهبببببدا  ې خلبببب  وونیببببب و خنبببببز 

 بببببببب   او    ې دو ببببببببه شببببببببص  چبببببببب  سببببببببم نظببببببببر 

 و اند     . 

اوَل ونبببببه ډااو  او یبببببه خسبببببح یلرونبببببه  ېځهیببببب

 ه یر هغوا ناتقه توا  ېچ وچومتها  ې اوا  

   ېچبب ووا ببو  هببم ولېببو   وا تببه  ا تبب  نببه 

بببب  خنبببببزا و ببببب  .  بببببه هغبببببه  ېځبببببان یبببببه  فبببببا  کب

  ځببببان    فببببا  یببببه خبببباطر  غببببومرا   خببببوااک 

 غببه  نبباا مببا نببه  ا  بب ېو نببو هببم  ېچبب وووا بب 

 ا واته وا    چوپ شه ببې ا ببهو تبه یبها تبه 

خنزا وا غنز وې؟  ه نجلۍ خنزا و   و هغې 

 تبه خببو سمدَلسبه وا بب   تببه سبسين سببتزګې  ببې

بب ...  ا یببه  اقبببص   اسبببهم خبببو  چببې  تبببال کب

چا یا   ېچ وتهوان ته هم  ا ت  وا  ا 

خسبببببح ځانببببببه  لببببببه ېی غمنبببببز یببببببه و انبببببد

یببه  ؛  سببلهمانلتبه  و فببا  و بب   

  خسبببح هدهبببد مرغبببه    ېو چبببېو انبببد

بې  فببا   ځببان یببه  بب ل او ح بهببان یبب َل کب

  . ل منح شو بها هغه و 

 

نظبببر  ر نبببدول یبببه عمبببوم  ډول یبببو 
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سبهم او عقبح  بې یخلبی ا ېچب وااساا  تب   ا

 بو . ماشبومان   ااسباا  ببی  ایسبته  بهن 

او نو  نهاَلن   . یه واو  واو مخ یه و ا اوان 

و ېیهدا شبص ېک   نظر وا ولو و تها ی ې  . کله چ

ت ون  شبص ؛ ځتبه  ا  ې  نظر  ر ندولو ته  

یبببر  ویبببوې خبببوا ااسبببان تبببه ا ا واتهبببا وا بببو   لبببه

  یرمختببببب   خسبببببح  خببببببآ  بببببباوا مبببببوم  او 

خبببببوا نظبببببر  ېبلببببب لبببببهاوتهبببببه واتبببببه یهبببببدا   ببببب  و 

او سبببببببم فتبببببببر    ى  ر نبببببببدول   ااسبببببببان تببببببب 

تببه  ببول   ااسبببانانو مسبباوله   ا. یبببه اامن 

عمببببوم  ډول   نظببببر  ر نببببدوا  یببببه ا ا قببببرآن 

  رنم ونل   

   ےہ  ھ  ھ  ھ  ھچ 

ڭ  ڭ  ۇ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ

 28الزمر:  چۇ

خنبببزې تبببه گ بببه  غبببو   وا چبببېهغببب 

ې  ومببببه ډېببببرا غبببببواا و و   چببببببهببببا  ببببې     و

 وخل     هغه  وا و هما ې متابع   و  

 وا او همبدهدای  واتبه  ب ا الله تعاای  ېچ

 عقلونو خاوندان   . سالم  

 و    آیبب  هغببه خلبب  سببتایلمهببااک  غببه 

 ببې سببمه برخببه  اوا و بهببا ې خنببز  لببوم ا  ېچبب

 ااسبان  ې تبه آیب مهبااک غواا  و .  غه 

   خلتبببببببو   نظبببببببر  انببببببباوا  ې  بببببببو  چببببببب هبببببببم

نظبببببر  لبببببه ې یبببببه غبببببوا  بببببې واوا و یبببببواا و ببببب  و 

 اوالدلو څخه ا ا تنګ  نه شص . 

 و . یه خسلمنځ  م واې سرا

 خسله یو ب ح او   بحر  ا. اشوا 

 ېبرخبببببب ې ډېببببببر  ې ونببببببد سببببببرا ت ابببببب لببببببه  ااسببببببان  

یهل بب     چببااو  لببه  ماشببومتوب  ېچبب واااغببا   

بها تر لونو نظام  او سهاقص  چااوو هرا برخبه 

لر .  ا  بول ا خونبه  ې انګ  ېسرا ت ا له شواا

موضبببو  ب بببح بحبببر  ا.  لتبببه اا  هلببب بببې امبببو  

بببب  ا  شببببوا  ې ا غببببوا م چببببب ې یببببواا     ېیبببببه نظببببام کب

 و؛ ځته ا ا  ر ند شو ااساا  فتر ااا   

 لبببببهعسببببح   عرببببب   بببببې کلمببببه  ا او    ا ا شببببو گ

 اقببصې و و تببه ونببح  يبب   و(سببتلخسلببو یو ببونو اا

 ې  ببې لببر  خببرابواخآسببتح شببص  او  ببې اا  ببهچببې 

 «1» شص .

ببې    ېاقبببصدو همهبببممعنبببا  اشبببوا  یبببه ایببببهح کب

 ېنظرونببببببه واوالببببببدل شببببببص  او  ببببببوم چبببببب ېچبببببب و ا

یببا  او   ببوا نظببر و و هغببه ومنببح شببص و نببوا 

شص . اسهم   یوا  بوچی گ ماشبوم   یرېښو ل

   وا خاوند ته   اسبتهدا  تب  نبه  ویه ا ا هم

  هغبببه یبببه هکلبببه  ې(ببباا  ې چببب  یبببه یبببواا  ووا بببو  

 ې  ال ببب  و ببب ېچبببملسو هيلع هللا ىلص آن ی غمنبببز  ویرلتببب ا و ببب   

  م واې  تعاای اللههم َلا و  واسرا وو بها 

  امر واته  و   ې اقص ېاخآستی

ٺ  ٺ      ٿ     ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ 

ٹ ڤ     ٹٹ  ٹ ٿ  ٿٿ

ڦ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 چڃ ڃ  ڃ  چ ڃڄ ڄ ڄ

 [231آل لمراآل: ] 

  خسببح اب   اتمبب  یببه ودببه خسلببو  

 توند خونبهته نرم شوا (ې او  ه   ملېرو گ

سببببتا بببببه ا ا ا وااو خامخببببا  و  او سبببخ 

و و و  لبر  شبو  گ شباوخوا خبوااا شبو   له

ښبه واتبه غبوا ا او یبه  بواو ب عفبوا واتبهنو 

ببببببباا  بببببببب  م ببببببببواا واسبببببببببرا  ببببببببوا و کب   گ و بهببببببببباکب

یببر  ببه  ې چببې منلببو واوسببته   لببهم ببواې 

اللببه توکببح و بب او  ااا ا  آنېببه شببواو نببو یببه

ا 
 
 الله توکح  وونک  خو و .یقهن

بب  اللبببه تعببباای خسببببح مهبببااک یبببه  غبببه  آیبببب  کب

ملېببرو  و خسلبب لببه  بو وتببه امببر  بب ا ملسو هيلع هللا ىلص منبز ی غ

اللبه  ې ې چ سرا له و     سرا سه م واا و 

  هغبببه تنیهبببد هبببم  ببب ا  ېو ببب ېتعببباای یبببه خسلببب

اسبهم    ېچیه ډا ه  ي  و  ا له  ې نه  ا. 

 ېخلتو نظر ته ب رو  اناوا لر  او غبوا   چب

  نظرونو غبواا برخبه عملب  شبص . نبو اوَل ونبه 

 وا تببببببه نببببببه    ااسبببببباا  بببببببی نهبببببباَلن   و ېچبببببب

باا  ې یببواا    نظببر  ر نببدولو تبب  وا ببول  ببه کب

ببببب  ببببباا  ا چببببببب  نظببببببر  ې او بلکب تبببببببه وا ولببببببو یببببببه کب

  و  ول شص  او ډاډمن واوال شص . 

  و   تببببببببببدیر شببببببببببم زاصببببببببببحه  مسببببببببببلم .0

4664. 

تبببببببا   ؛ 441گ    القببببببباموس ا حبببببببي  .1

 لسبببببببان العبببببببرب ؛ 474/ 04گ العبببببببروس

 ا حكبببببم وا حبببببي  اْلعظبببببم ؛ 434/ 4گ

گ    ا الصببببببببببببببببحاحمختببببببببببببببببا ؛ 005/ 8گ

051.  
 

 

  ااسبببببانانو نظبببببر تبببببه   ااا ببببب  یبببببوا 

ا نظببام  ا. قببرآن   ببه ب لېببه   شببوام

یبه نامبه  ا ال بوا گ   ت برنم یبو سبوا 

 لر .

 ر نببدا  لببهقببرآن   برنببالهو ااسببانانو  

یبببببا ا  ببببب ې  او  ایبببببفاتو څخبببببه شبببببوام 

   وا   

 [85الش رى: ] چں  ں  ڻچ 

   وا   ې چباا     بو خلتبو  

ببببې  ېکلبببببه چببببب   نظبببببر وا ولبببببو ماشبببببومانو کب

 ېو   نظر  ر ندولو تبه  ېو تها یهدا شص

یببببببوې خبببببببوا  لببببببهت ببببببون  شببببببص ؛ ځتببببببه  ا 

یبببببر خسبببببح  وااسبببببان تبببببه ا ا واتهبببببا وا بببببو  

  یرمختبببببب    خبببببببآ  ببببببباوا مببببببوم  او 

خوا نظر  ېبل لهاوتهه واته یهدا     و 

  ى  ر ندول   ااسان ت 
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از وحدت انسان  در آفرینش بشریت
 سرشدت، جسمی، در ساختار کامل،

 رویکدرد هدا، عواطدف، احساسات،
 و نیازمندددیها هددا، ، آرزورنجهددا

برمبنای  است و ضروریات برخوردار
همین نگرش برای گرایشهای ندژاد 

 رنگ، پوست، پرستانه و اختلاف در
 تفاوت میان مرد سلسلۀ خانوادگی،

 مسددلکی، تمایلددات ملددی، زن و و
هیچگونده  تمایز هدا ایرس مذهبی و

 ندارد. توجیهی وجود نه وبها
گدوار ربز کده پیدامبر اولین پایه ای

 در برنامدددۀ اصدددلاحی واسددلام
 دولت بدر وبرای امت  تنظیمی خود،
 ادامۀ دعوت توحید و آن تکیه کرد،
 بود و ساختن مسجد برنامۀ قرآنی و

ایجاد پیمان برادری میان  ،بعد از آن
که گامی مهدم مهاجران بود  انصار و

اهمیت آن از گام  می رفت و شماره ب
یعنی اعمار مسدجد کمتدر  ،نخست
و جمعیت  هجامعتا بدینوسیله ، نبود

 و متحدد یدك پارچده و ،مسلمانان
نشدانه  و دنباش برادرو  هم دوستبا

در بین جدید اصلاحی  های ساختار
 آن روشن شود.امت 
اصددل کلددی بددرادری بددین  و مبدددأ

عدوت در دوران د آغاز مسلمانان از
 پیددامبر و همکدی سرچشدمه گرفتد

بده منجر از تمامی اموری که اکرم
عداوت میان مسلمانان  ایجاد تنفر و

کده طدوری  نهی می کرد، د،نجامبیا

بغدض  با یکدیگر دشدمنی و »ند: فرمود
 بده یکددیگر و، حسد مکنیدد و نورزید
بدرادر  و بندگان خددا ونگردانید، پشت 
مسدلمانی د فدربرای هدیچ  باشید وهم 

شخص  از سه روز جایز نیست که بیش از
) هرةار :  «ش قطع رابطه کنددمسلمان برادر
 (17مسلد ٢1٢3

 مسددلمان بددرادر :»ندددهمچنددین فرمود
او را  و بر او ستم نمی کند ،مسلمان است

برادر  هرکس نیاز به دشمن نمی سپارد و
خداوند نیاز  برآورده نماید، مسلمانش را

 هرکس مشکلی را وبرطرف می کند  او را
 خداوندد انددوه و از مسلمانی دور سازد.
 را دور می نمایدد مشکلات روز قیامت او

بپوشداند،  هرکس عیدب مسدلمانی را و
خواهد  را عیب او خداوند در روز قیامت

 .« پوشانید
 (2851مرتصر صحیح المسلد حدیث 1771  صحیح البرار  )

میان  کریم به این برادریهمچنان قرآن 
تأکید نمدوده مدی  مسلمه ان امتفرزند
 فرماید:

   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ک  ک  ک  ک    ڑڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

 [215آل لمراآل: ] چگ  گ  گ
همگی به رشتۀ) نا گسستنی  و " ترجمه:

قرآن( خدا چنگ زنید و پراگنده نشوید 
نگداه ، آآوریدبرخود بیاد و نعمت خدا را 

که) برای همدیگر( دشدمنانی بودیدد و 
پدس خدا میان دل هایتدان پیوندد داد، 

شدید و بر لبۀ گدودالی از هم  برادران
 آتش بودید، ولی شما را از آن رهانید.
خداوند این چنین برایتان آیات خدود 
را آشکار می سازد، شاید که هددایت 

 "شوید
  می فرماید: و

ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ    ٿٺ ٺ  ٺ    چ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

 [٢5ألنفال: ا] چڄ   ڄ   ڄ  ڦڦ  ڦ
دل هدای و) خدا( در میدان  " ترجمه:

آنان الفت ایجاد نمود، اگر همۀ آنچده 
در زمین است، صرف می کردی، نمی 
توانستی میدان دل هایشدان اندس و 
الفت بر قرار سازی، ولی خداوند میان 

اخت؛ چرا کده او شان انس و الفت اند
 "عزیز و حکیم است.

، در مدینده پیامبر بزرگدوار اسدلام
منوره، نظام برادری میان مهداجران و 

وندد محکمدی کده امدت یانصار در پ
اسلامی را با یکددیگر مدرتبط 
می سداخت، تدأثیر گذاشدت. 

این ارتباط را بر  رسول اکرم
اسدلامی اساس برادری کامدل 

 میان آنها برقرار نمود. پیمدانی
تعصدبات که ندژاد پرسدتی و 

د و جاهلی در آن ذوب می گرد
از بددین مددی رود. بنددابر ایددن، 
تعصبی جز برای اسلام وجدود 
ندارد و امتیازاتی که بر اساس 
نسب و رندگ و وطدن وجدود 

در مقابددل آن فاقددد داشددت، 
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 [32الی ر: ] چۈئ  ېئ  ېئ
سدوی ه مؤمنان هنگامیکه ب "

خدا و پیغمبرش فدرا خواندده 
شوند تدا میدان آندان داوری 
کنند، سخن شدان تنهدا ایدن 
و  است که می گویند: شنیدیم

اطاعددددددت نمددددددودیم و 
رسددددتگاران واقعددددی یقیناً

 "ایشانند
عملکرد مسلمانان موجب بقاء 

مسدلمانان  و استمرار برادری
، کده خداوندد دیدن و گردید

 پیامبرش را بده ایدن وسدیله

حتی ثمر میوه یاری کرد، قوت بخشید و 
مراحدل دعدوت، طدول  هایش را در همۀ
و گردید بدار  بار پر اکرم حیات پیامبر

ادامده یافدت و بده  انبهای اخدوتگراثر 
عنوان خلیفه، ه ب هنگام انتخاب ابوبکر

ن اتفاق نمودندد تدا مهاجریانصار و گروه 
بدددون اینکدده در اتحدداد و یکپددارچگی 
مسلمانان رخنده ای ایجداد کنندد و بده 

حکومت  وی و غریزه یاننفست خواهشا
پاس  مثبت میلی نمایند و و فرمانروایی 

، سیاسدت لکدهب .توجده نمایندد ،بدهند
انصار ندوعی ایجاد اخوت بین مهاجران و 

بدود کده پیدامبر ایمدانی ی بلسیاست ق
ار نمودن دوستی در راستای استو اکرم

احساسددات و جددای دادن آن دروجددود و
مهاجران و انصار اتخاذ کرده بود. همدان 
مهاجران و انصاری کده نده تنهدا بدرای 
حفاظت این دوستی و برادری بی خوابی 

دند؛ بلکه برای اجرای بند های کشیده بو
در قربان کردن مال و جان آن از همدیگر 

پیشی مدی خود به نیت ایثار و فداکاری 
 (721ص 2) السیر  الیب یال صالهی/  گرفتند. 

بددرادری بددر اسدداس محبددت در راه 
از قددوی تددرین پایدده هددا و  أخداونددد

جامعده ای پشتوانه ها در بندای امدت و 
و هرگداه ایدن  اسلامی به شمار می آید،

پایه سست و متزلزل گردد، کیان امت و 
و از میدان  جوامع اسلامی ازهم گسیخته

 اکدرم ین پیدامبراخواهد رفت، بندابر
کوشددید تددا مفدداهیم دوسددتی بددرای 

را در جامعۀ اسلامی، محکم و  أخداوند
ریشدده دار نمایددد، چنانچدده فرمددود: 

در روز قیامت می گوید: کجا  أخداوند»
بخاطر من با همددیگر  هستند کسانی که

دوستی می کردند؛ امدروز آندان را زیدر 
روزی خود جای میددهم،  ) رحمت(سایۀ

مدن  ) رحمدت(جز سایه ای یاکه سایه 
 (۲622/، صحیح المسلم )« وجود ندارد
فرموده است   أخداوند» همچنین

محبت من بارای کساانی کاه بارای 
خوشنودی من با یکدیگر دوساتی 

ت و مای نمایناد، واجاا  شاده اساا
کسااانی کااه بااه خاااطر ماان باااهم 
پیوناااد خویشااااوندی و باااارادری 
برقرار می نمایناد، سازاوار محبات 

من هستند. همچنین محبت من 
 باارای کسااانی کااه در راه) دیاان(
من برای یکدیگر) از ماال خاود( 

می کنند، واجا  گردیاده  جخر
است. آنهاا بار منبار هاای از ناور 
قاارار دارنااد کااه برجایگاااه شااان 

صدیقان و شاهیدان پیامبران و 
 «به آنها رشک می برند.

  (۲۲2ص 6) مسند احمد: ج 

 رهنمودهددای پیددامبر اکددرم همانددا
اصحاب و یارانش را برمعانی دوستی و 
همبستگی و همکداری و احتدرام بده 
یکدیگر تشویق مدی نمدود. از ایندرو 

خود را بالداتر از فقیدر امت ثروتمند 
نمی دانست و حاکم بر محکدوم امت 

می جست و قوی نیز خدود را برتری ن
قدرار نمی انگاشدت و از ضعیف بالاتر 

نمی داد و بدین صورت دوستی بدرای 
مدیندۀ و نوپدای خدا در جامعۀ نوین 

 منوره، اثر مهمی برجای گذارد.
کده روایت است  از أنس ابن مالك

ابو طلحه از همه انصار در » می گوید: 
مدینه نخل بیشتری داشت و محبوب 

بود چاه آبی » « بیرحاء» ترین اموالش
روبروی مسجد قدرار که در داخل باغ 
 بداغ وارد آنگاهی  داشت و پیامبر

می شد و از آب گوارای آن می نوشید 
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  چ  و با نزول ایدن آیده:

پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ    پٻ  پ  پ

 11 آل لمراآل:چٺٺ  
به نیکی دست نمی یابید، مگر آنکه  "

یدد، ببخشدید و از آنچه دوست میدار
هرچه را ببخشید، خداوند بر آن آگاه 

  ."است
ای پیغمبر الله!  ابوطلحه برخاست وگفت:
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  چ  خداوند می فرمایدد:

و من از همدۀ  چ . . .پٻ  پ  پ
که در  های آب) چاه بنا اءباریحاموالم 

را بیشدتر  یك بداغ وجدود داشدت(
دوست دارم و اکنون آنرا بدرای خددا 

نمایم؛ امیدوارم کده جدزو صدقه می 
باشد به نزد  ه اینیکیهای من و ذخیر

گفدت:  و به پیامبر اکرم أخداوند
آنرا هرجا که صلاح میدانی انفاق کن. 

فرمود: چه مال سدودمندی!  پیامبر

د و حدق تقددم از آن ارزش می گرد
کسی بود کده از دیگدران در تقدوا و 

رسدول  جوانمردی پیشی می گرفت.
این بدرادری را برپایده هدای  اکرم

فقدط  ،استوار نمود از ایمان محکمی
بدی عملدی یك لفظ و سدخن مجدد 

عملی بود که صرف محتوا نبود؛ بلکه 
محکم و ناگسسدتنی ایمانی پیوندی 

و  ی ایشدانخونها که ریشه در رگ و
تبریدك و مجدال فقط  اموال داشت،

تنهدا نبدود کده  سخن خوش گفدتن
و اثری  آن لفاظی نمایندر ذکبه زبانها 

  نداشته باشد.بخود در محال 
همچنین عواطف ایثار و همددردی و 
محبت با یکدیگر در این بدرادری در 

بدا جدیدد را  جامعه ایمی آمیخت و 
  ترین صورت تشکیل میداد.زیبا

 (۱21 -۱23: صفقه السیره محمد الغزالی )
عامل اصلی و مهم در تقویت برادری 

و انصدار ایدن بودکده میان مهاجران 
و اشخاصدی مردم این جامعه کسانی 

بودند که همه بر اساس دین وعقیده 
گرد هم جمع شده بودند. آنها را دین 

دیندی داده بود؛ عملی شان پرورش 
 و پذیرفته بودندد دیدن بداور که آنها
د، آنها از شعار هائیکه جدز از عمل بو

دور بودندد و زبان فرا تدر نمدی رود، 
 داشتند. بسیار فاصله

آنهدا مصدداق واقعددی ایدن فرمددودة 
 خداوندبودند:

ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  چ 

  ۈئەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ
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اری و خددا پرهیزگدرا به تقوا و  یبرتر
مدی  واگذار می نمایدد چنانچدهترسی 
و  أبرای تقرب بده خداوندد» فرماید: 

نزدیکدی بده سداحت مقددس او هدیچ 
قرطبدی « امتیازی جز تقوا مؤثر نیست.

 در تفسیرآیۀ شریفۀ فوق می نویسد:
 :خطاب به مردم فرمودند کرمارسول 

لیبةةةةة  } یأیوةةةةةا الیةةةةةاس اآل اهلل قةةةةةد أاهةةةةةب لةةةةةی د 
الجاهلیةةةة   و م اظموةةةةا هفهائوةةةةةا  فالیةةةةاس رجةةةةةالآل: 
رجی هرمقی  کرید للی اهلل  و فاجرهقی هین للی 

 اهلل  والیاس هی آ م  و خلق اهلل آ م من مرام{
ای مردم! خداوند از شماننگ جاهلیت » 

و تفاخر بده پددران و نیاکدان را زدود، 
 مردم دو گروه بیش نیستند:

ندزد به ارزشمند یا نیکوکار، با تقوا و » 
بدکار، شقاوتمند  و یاو امت  أخداوند

و پست در پیشگاه حدق، همدۀ مدردم 
فرزند آدم اند، و خداوند آدم را از خاک 

 (2۱2۱ص 2، جقرطبی) «. آفرید
}یاأیوةا الیةاسا اال  د:نمی فرمای پیامبر و

اآل ره د واحةد  أال ال فضةی ل رهةی للةی لجمةی  
  للی احمر  و ال ل جمی للی لرهی  و ال ألس  

و ال ألحمرللی اس    ذال هالتق    أالهی هلغْ: 
 قال ا: ن دا قال: لیبغلغ الشاهد الغائب.{

ای مردم بدانید! خدای شمایکی است » 
و پدرتان یکی، نه عرب بر عجم برتدری 
دارد و نه عجم برعرب، نه سیاه پوسدت 

و نه گندمگون برتری دارد برگندمگون 
ا، آیدا مدن برسیاه پوست، مگر به تقدو

دستور الهی را ابلاغ کردم؟ همه گفتند: 
بلی! فرمود: این سخن را حاضدران بده 

 (2۱2۲ص 2، جقرطبی )« غائبان برسانند
شدداعر روشددن ضددمیرعلامه اقبددال، از 

لت در مساوات، آزادی، برادری و عدا
می باشد که چهارچوب جوامع بشری 

همکاری و تفداهم سدازنده  منجر به
بین افراد، برای به حرکدت اندداختن 

سوی خیر و سعادت، ه چرخ زندگی ب
قوت، کرامت، افتخار، آرامش، الفت، 

 .می گرددمؤدت و آسایش روحی 
برابدری مدی مسداوات و اساس این 

 ذیل استوار باشد:های پایه  تواند بر
مدردم بده  ه یهمد پایه توحیحد: اول:

مقتضای اصل توحیدد بنددة خددای 
یکتا هستند، خداوندی که ایشدان را 
به بهترین صدورت آفریدده اسدت، و 
 أهمه در منزلت عبودیت خداوندد

 برابر و یکسان اند.
انسانها از هدر  ه یهم پایه اخوت: دوم:

نژاد، رندگ، وطدن و سدرزمینی کده 
باشند و با هدر زبدانی کده صدحبت 

کده  طبقه یدییند و از هر قشر و نما
اندد، و در  ؛باشند، فرزنددان آدم

منزلت فرزنددی وی در یدك مرتبده 
 قرار دارند.

پیوندد و بدرادری  پایه علم و تقوا: سوم:
ایمانی: به این معناکه همدۀ مدؤمنین 

هستند و مبندای ایدن  یگردهم برادر
و  پیدامبرانخددا و ه برادری ایمان ب

و هیچیك  سائر اشیای مؤمن به بوده
بردیگری برتری ندارند مگر بوسدیلۀ 
علم و تقوا، این مطلب درست همدان 

 هکل جامع أچیزی است که خداوند
انسددانی را مددورد خطدداب قددرار داد 

 میفرماید:
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

ڇ    ڍ    ڇچ   چ  ڇ  ڇ

 25الحجرات:  چڎڍ  ڌ  ڌ
ای مردم! ما شما را از مدرد و زندی  "

صورت ملت ها و قبیله  هآفریدیم و ب
راسدتی گرامدی ه ی در آوردیم؛ بیها

پرهیزکدار  أترین شما نزد خداوند
 "ترین تان است

قرآن مجید بعد از آنکده بزرگتدرین 
مایۀ مباهات و مفاخرة عصر جداهلی، 
یعنی نسدب و قبیلده را از کدار مدی 
اندازد، و برتمام امتیازات ظداهری و 

کشدیده، و اصدالت خط بطلان مادی 

مال سود مندی! سدپس فرمدود: مدن 
آنچه را که گفتی، شنیدم و نظدر مدن 
ایددن اسددت کدده آنددرا بددرای مصددرف 

رار دهی؛ پس ابدو خویشاوندان خود ق
طلحه آنرا میان خویشاوندان و کاکدا 

) السةیر  الیب یةال « زادگان خود تقسیم نمدود.
  (755ص 2صالهی   

به همین صورت مؤاخات و برادری اثر 
مهمی در ایجاد خیرخواهی مسلمانان 

  بین یکدیگر داشت.
بین سلمان و ابو درداء،  پیامبر اکرم 

دار پیمان برادری بست، سلمان به دی
ابو درداء رفت و همسرش را در حالتی 
مشاهده نمود که لباس هدای کهنده و 
قیافۀ نامناسبی دارد. سلمان گفت: ترا 
چه شده اسدت؟ گفدت: بدرادرت ابدو 

دنیا ندارد. سپس ابدو ه درداء نیازی ب
درداء آمد و برای او غذایی تهیه نمود 
و به سلمان گفت: بخور؛ زیرا من روزه 

فت: تا هنگدامی دار هستم. سلمان گ
که خودت نخوری من هرگز نخدواهم 

 خورد. 
سلمان می گوید: پس او غدذا خدورد، 
وقتی شب شد، ابو درداء بلند شد تدا 
نماز بخواند، سلمان گفت: بخواب، پس 
او خوابید. سپس خواست بلند شود و 

 نماز بخواند، گفت: بخواب.
وقتی که شب به آخر رسید، سدلمان  

از بخوان؛ سپس گفت: حالا برخیز و نم
سلمان گفت: پروردگارت بر تو حقدی 
دارد و جان و وجودت برتو حقی دارد 
و خانواده ات برتو حقی دارد؛ پس بده 
هر صاحب حق، حقش را بده. ابودرداء 

آمد و جریان را بدرایش  نزد پیامبر
 بازگو نمود. پیامبر بزرگدوار اسدلام
) « فرمود: سلمان راست گفته اسدت.

 (۲02، ص1، ج229۱، حدیث بخاری
بددرادری امددا موضددوع ایددن بحددث، 

که مشروع گردیده و بر آن  مخصوصی
گردیددده از مقددرر حقددوق و وظددایفی 

حقوق و واجبدات و وظدائف عمدومی 
خداص تدر برادری میان همۀ مؤمنان 

 است.
منظدر لازمۀ وحدت آفرینش انسان از 

اصل پابندی به اصول و ارزشهای دین 

، نمدودهموضوع اینچنین تعبیر 
 :می سراید

نه افغانیم و نه ترک و نه تتاریم         
 چمنزاریم و از یك شاخساریم

و بو برما حرام اسدت           تمیز رنگ
 که ما پروردة یك نو بهاریم

در مددورد بددرادری  أخداونددد
 مؤمنین فرموده اند:

 21الحجرات: چ ...ۈ  ٴۇ  ۋ چ 
 «.مؤمنان برادر یکدیگرند..» 

چه تعبیر جالب و گیرائدی؟ کده 
همۀ مؤمنان برادر یکدیگرند، و 
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نزاع و درگیری میدان آنهدا را درگیدری 
امیده است، که باید بزودی میان برادران ن

 جای خود را به صلح و صفا بدهد.
که در آیات  چۈ  ٴۇ  ۋچ  جملۀ

فوق آمده اسدت، یکدی از شدعارهای 
اساسی و ریشده دار اسدلامی اسدت. 
شعاری بسیار گیدرا، عمیدق، مدؤثر و 
پرمعنی. دیگران وقتی مدی خواهندد 
زیاد اظهارعلاقه به هم مسلکان خدود 

یداد « رفیدق» کنند، از آنان به عنوان
 می کنند، ولی اسدلام سدطح پیوندد
علائق دوستی مسلمین را بقدری بالدا 
برده، که به صورت نزدیکترین پیوندد 
دو انسان با یکدیگر، آنهدم پیونددی 
براساس مساوات و برابری، مطرح می 

نسبت به « دو برادر» کند، و آن علاقۀ
 داده های بحدثاز  ، بناءًاست یکدیگر
د که اهل یگرد دهه وضوح مشاهفوق ب

ساس ایمانداری ایمان روابط شان به ا
روی این اصدل مهدم  بنا نهاده شده و

اسلامی، مسلمانان از هر نژاد و قبیله 
و زبان و هرسدن و سدال، بایکددیگر 
احساس عمیق بدرادری مدی کنندد، 
هرچند یکی در شدرق و دیگدری، در 

در  خاصتاً ایدن امدر .قرار دارند غرب
ن ازهمۀ نقداط مراسم حج، که مسلمی

جهان در آن کانون توحید جمع مدی 
همبستگی شوند، این علاقه و پیوند و 

کاملاً محسوس و صحنۀ آشکارا از ، الفت
تحقق عینی اصل قانون مهم مسداوات و 

 .می دهداخوت اسلامی شعار 
به تعبیر دیگر، اسلام تمام مسدلمانان 

 (813حدیث 1   نزه  المتقین هرح ریا  الصالحین)  
مسلمان پنج حق دیگر  هرمسلمان بر "

برادر مسدلمان را : جواب سلام -۱دارد: 
تشدییع  -3عیادت از بیمار.  -۲. بدهند
 .مسلمان پذیرفتن دعوت -1. ها جنازه

جواب گفدتن بده  به هنگام عطسه -6 
 .(دعای رحمت کردن) و «یرحمك الله»

 )ص(لن البراءهن لازم)ر ( قال: أمرنا رسة ل اهلل
ه یةةةةةةا   المةةةةةةریض  و ذمبةةةةةةاع الجیةةةةةةاز   و مشةةةةةةمیْ 
ال اطس  و ذهرارالمقسد  و نصرالمظل م  و ذجاهة  

 (3٢2ص 1   ریا  الصالحین) الدالی  و ذفشاءالسالم{ 
 رسولمی گوید:  ببراء بن عازب» 

ما را به احوال پرسدی مدریض، تشدییع 
برای عطسه زننده، ترحم  جنازه ها، دعا

راستگو سداختن سدوگند یداد کنندده، 
کمك مظلوم، پذیرفتن دعوت، و سدلام 

 «درا عام) ترویج( کردندادن 
در شرح حدیث گفته شده است: مراد از 

مقسم این است که هرگداه کسدی  ابراز
سوگند یاد کرد، در حد توان در عملدی 

 .تا حانث نگردد شدن آن باید بکوشد
} المةؤمن للمةةؤمن   وده انددد:فرمدد پیدامبر

ه ضةةةةةال ه ضةةةةا  و هةةةةةبک هةةةةةین  کالبییةةةةاآل یشةةةةةد
 أصاه ال{.

 (1383 -مسلد -٢11٢  هرار )  
مسلمان برای مسلمان) یعنی رابطدۀ  "

مسددلمانها بددا همدددیگر در تعدداون و 
ساختمانی است همانند همکاری( چون 

، برخی دیگدر را ) از دیوار ها(که برخی
 د. استوار می دارمحکم 

 انگشدتان دو دسدت جنابسپس آن 
آمیختندد، داخدل و خود را به همدیگر 
درآوردنددد) شددبکه و بسددته کردنددد 

 "کردند(
حدیث فوق تمثیدل اسدت و در آن بده 
همکاری و کمك مسلمان بده مسدلمین 

 تشویق صورت گرفته است.
زیرا تعمیر و ساختمان زمدانی اسدتوار 

هم چسدپیده و ه میماند که اجزای آن ب
راب و ویدران مدی محکم باشد ورنه خد

شود. همینگونه مسلمان بدون همکاری 
نمی تواند، امور دیدن و  و یاری مسلمان
ه درستی انجام دهد و به دنیای خود را ب

و در  تنهایی به مصالح خدویش پدردازد
برابر ضرر ها مقاومت کندد و در نتیجده 

دنیدایش انجدام نپذیرفتده کار دین و 
در قبدال آن ممکدن ی ندابودو  خطر
 .است

ف خواست دیدن مدان س چرا برخلاپ
ه یم؟ پس بیائید! بهمچنان متفرق باش

خاطراعادة شأن و شوکتی کده سدلف 
این امت بدست آورده بودند، متحد و 

 یکپارچه عمل نمائیم.
فرموده  جای دیگری رسول اکرمدر 
مثی المؤمیین فی مة ا هد و مةراحمود و  } اند:

م ةةةاطفود  مثةةةی الجسةةةد ذاا اهةةةت ی میةةةال لضةةة  
 .لی لال سائرالجسد هالسور والحمی{ مدا

 (138٢ -مسلد  ٢122 -هرار  ) 
مثال مسلمانها در محبت و رحمدت  "

یك و مهربانی شان به همدیگر مانند 
است، که هرگداه عضدوی از آن  جسم

بدرد آید دیگر اعضای جسم او در تدب و 
 "بیدار خوابی با آن همراهی می کنند

بدون شك هنگامی که در یك جامعه 
ت، رحمت و همکاری حکمفرمدا محب

شود، در شادی ها و غمها نیز احساس 
. واحدی برای همگان پدیدار می گردد
ی یو این حدیث شریف بهترین راهنما

است برای مسلمانان تا با درک وحدت 
دینی و انسانی شان از هرگونه همکاری و 

  همیاری به همدیگر دریغ نورزند.
این درست اسدت کده اخدوت دیندی 

برایمان، خاص ترین و عمیدق مبتنی 
ترین انواع برادری است، اما با وجدود 
آن انواع دیگری از برادری ها، مانندد 
برادری میهنی برادری ملی و انسدانی 
هم قابل فهم و درک اسدت. روایدات 
 زیددادی از پیددامبر بزرگددوار اسددلام

داریم که: در زمینۀ حدق مدؤمن، بدر 
بددرادر مسددلمانش و انددواع حقددوق 

یکددیگر، و ثدواب دیددار مؤمنین بر
برادران مؤمن، و مصافحه، معانقه، آنها 
را یاد کردن، و قلدوب شدان را شداد 

بددرآورده نمددودن  نمددودن، مخصوصدداً
ضروریات آنها، کوشدش و تلداش در 
انجام این خواسته ها، و زدودن غم از 

، اطعامشان، پوشداندن ی مؤمنیندلها
لباس و اکرام و احترام آنها وارد شده 

 ما، مایان، چرا؟است. ا
 ادامه دارد...

 

 

را در حکم یدك خدانواده مدی 
در داند، و همه را خدواهر و بدرا

یکدیگر خطاب کرده، نه تنها در 
لفظ و در شعار، بلکه درعمدل و 
تعهد های متقابل نیزهمه خواهر 

: تفسدیر نمونده) اند. همدیگر و برادر 

 (۱2۱ص ۲۲ج
 پیامبرگرامی اسلام فرموده اندد:
} حةةةةق المسةةةةلد للةةةةی المسةةةةلد خمةةةةس: 
ر السةةةةةةالم و لیةةةةةةةا   المةةةةةةةریض و ذمبةةةةةةةاع 
الجیةةةةةةائز و ذجاهةةةةةةة  الةةةةةةةدل   و مشةةةةةةةمیْ 

 .ل اطس{ا
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الحمبببد للبببه وتبببداو یبببَد  وعبببَداو ونَببببر عهبببَداو 

عبببببببهَّ دنببببببببَدا وهببببببببَهم اْلتببببببببهاَب وتببببببببداو والبببببببببه  
َ
وأ

ب  اساسبانه  
َّ
ِ البذ  تجل

  ِ
م 
ُ
ِ اْل

   ِ
َّ
والسهم علی الن

ل عليبببببببببببهو وعلبببببببببببى  وأشبببببببببببرق  بنبببببببببببوا البببببببببببو   الم بببببببببببزَّ

بببببر  الميبببببامين البببببذين ا بببببروا البببببدینو 
ُ
أصبببببحابه الغ

ى مبببببن تببببِهعهم ب تسبببببان إاببببى يبببببوم الببببدين. أمبببببا وعلبببب

قببببببببال  قببببببببال اسببببببببول  بعببببببببد  فعببببببببن أببببببببب  هريببببببببر 

}بَاااااَدأَ اإْلِْسااااااَلُم َغِريبُاااااا : اللببببه
َوَسيَُعوُد كََما بَاَدأَ َغِريبُاا، َفطُاوبَى 

 .)صحيح مسلم( لِلُْغَربَاِء{
 نبوی دور

بببببې اسببببببول اللببببببه   تببببببب  او  ویببببببه  اقببببببصې وخبببببب  کب
چببببببببې  غببببببببي یواتببببببببه  بببببببب و  ل   یببببببببن وتببببببببدانآ  سبببببببب 

یببه خببوب ونببدا وو  فببرو شببرک  ااسببانآ    دهببح
او قبب  یببله اتمب  خسببح ځبا ا یببر  بولیې غببو وای 

 و. یه  اقصې وت تناک وخ  کېو اسبول اللبه
  علبببمو عرفببببانو توتهببببدو تبببب  او بهببببدااۍ غببببي تببببر 

. خبببببببببو لبببببببببه  بببببببببو سبببببببببلهم فببببببببببرت اواغو ونبببببببببو واسببببببببب
لرونتببببببببببو  سببببببببببانو یرتببببببببببهو   تعبببببببببببُّ او عنببببببببببا  یببببببببببه 

 ا غببي نببا اشببنا او دې بانبب رغ ببون انببت اختببه نببواو 
ولرونک  ولې د. هماغه و چې واسرا (ې مخالف  
 ببببکااا  بببب  او یببببه اا او اوا سببببرا (ببببې   هغببببه   غلببببی 
 ولبببببببببو ه ببببببببببې یهببببببببببح  بببببببببب ې.   تبببببببببب   اسبببببببببب  او ال بببببببببب  

تببه (بببې سببسکې سبببسواې وونلبببېو  اسببتاا  محمبببد

هغبببه (بببې یببببه شببباعرو سببباترو مجنببببون او نبببوا بببببدو 
یبببفتونو یبببا   ببب و تبببال  ا چبببې همبببدوا نومبببو ا 

 یه گیا    او گامين  لقهونو نااوای و. 

او    ا یه َلس اوال شبو    تب   اسول الله

بببببببببببببان صببببببببببببببحابه یببببببببببببببه ډول ډول  ،  شبببببببببببببمعې یتنګب

اب ونببو واببب ول شببول او یببه و انببدې (ببې    مراهببۍ 

 لبببببببببببببوا  بببببببببببببوا  ت بببببببببببببتهح   هو انبببببببببببببوو م بببببببببببببر هنوو 

ببېو   دېببب ې  نبببباااوو او منبببافقهنوو یبببه هبببر ډ بببر کب

و ې او ال ب  تجلهباتو مهدان  رم ساتلی و. خو یه 

 یببببببباالس کالبببببببه سبببببببمهااې او منبببببببواې نهبببببببو  سبببببببهیېو 

هبرا نبااوا واغملبهو   صبحابه وو یبر  و ت زا او لم

اسببببتقام  عملبببب  مببببټ (ببببېو چببببې   علببببمو اخهقببببو او 

اوانبببه وا بببب ې واو نبببه سببببتوې   بببدونکې مهبببباااا و بببب ا او 

تر نبب  (ببې   عفببوې او بښببیې بببې سببااا اانببن تبباانخ تببر 

 قهامته یرېښو .

و اسببببببببول واوسببببببببته  یبببببببباالس کلببببببببن اسببببببببتقاملببببببببه  

  غل بې یببه    یبن سبمو لبه ال ب  امبر سبرا   اللبه

رت و بببب  او   ال بببب  َببببمببببدییې منببببواې تبببه  موخبببهو 

 بمسببببببببببببټ اسبببببببببببهم  نظببببببببببببام او تتومببببببببببب و خهفببببببببببب 

بببببباا   ې   ېښببببببو .   یبببببباا تبببببببه اسببببببولوو  فبببببببا  او  كب

بې یببه خبباطرو اسببول اللببه او صببحابه وو لببه  ننګب

بببې  اه  ې َلا یببببهبببب خ قرببببباا  څخببببه ډډا ونببببه  بببب او  کب

 برابببببببرااو شببببببها ت واتببببببه لببببببه شببببببرابو  ببببببو   قرببببببباا

 ا غبه لبو   و  لسو کلونبو یبه تيزیبدو سبرا وا.خو ا 

و اابببب  ب ببببروا شببببوا او بمسبببب ېر گاسببببول  او  ببببتلی

َبب  الببو ا  یرمهببالو   اللببه اللببه   تببه (ببېو   ا

الْيَااْوَم أَكَْملْااُت لَكُااْم  غببه  تعبباای لخببوا
نِْعَمِتااي  ِدياانَكُْم َوأَتَْمْمااُت َعلَاايْكُمْ 

ة: ]المائد  َورَِضيُت لَكُُم اإْلِْسااَلَم ِدينُاا

ببببببې سبببببااا ونببببببا  وامبببببه برخبببببه شببببببو. یبببببه همببببببدې ، [3

َببادوو   اسببول اللببه بېو  ولببو ااغلهبو ُا  ځباا کب

چبې هغبه مهبااک خسبح  وشباهد  وا ب ا یه تب  کبې

  عرببببببببو  ولبببببببه اسبببببببال  او  نبببببببدا سبببببببرته واسبببببببوله. 

 هو ببببببببان  اسببببببببهم یببببببببه لمببببببببر ا   ودهنببببببببرا ایووامببببببببه گ

  امرزاطوانببببببببو   اوال اوم او   فببببببببااس او  هلشببببببببو 

   وخ  ااواس د.

 د راشدو خلفاوو دور

   ولببببببه اتلببببب  څخبببببه واوسببببببته   اسبببببول اللبببببه

بې نبو یبه  وا ( او عمبر گاببو بكبرشبهخهنو   وکب

لببببه و انببببدې   سببببوبو او فتحببببو لبببب ۍو   فبببببااس او 

  وخ   غه  وا ستزې  .اوم خاواو ته وغځ دا

و تببر ابببدا    سببرا او امرزاطبواۍ لببه من ببه َل ې ا

قهببببر شبببان او شبببو   لبببه خببباواو سبببرا خببباواې 

  ببببببببببببببې  شببببببببببببببوو چببببببببببببببې واسببببببببببببببرا   اسببببببببببببببول اللببببببببببببببه

اَل ِكْسااَرى بَْعااَد } و انبدونیې تحقبب  ومبوم 
 ،ِكْسااَرى َواَل َقيَْصااَر بَْعااَد َقيَْصاارَ 

ٍد ِبيَِدهِ  لَيُانَْفَقنَّ  !َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ
 .  (أحم مسن  ) {كُنُوزُُهَما ِفي َسِبيِل اللهِ 

و تقببببواو و ببببېامانبببب      اسببببول اللببببهنومببببو و  

و  بببول ب بببرن  تبببه واسببباوو ال ببب  نظبببام  او  اخبببه 

یببه خسلبببو  و غببه کامببح نظببام (ببې خلتببو تببه

 بببببببب و    و انببببببببدېعملونببببببببو سببببببببرا   نببببببببو او 

خ شب   و انبدې (بې   خلتبو هب هاسبهم یب

اضبببببببص  اللببببببببه  اېویببببببببرې نبببببببه  ببببببببو  نهبببببببوکېاو 

هغبببببوا یبببببه تعقهبببببُّو    ه.عبببببرهم واضبببببو عنببببب

بببببببببېیببببببببببه  وا خهفبببببببببب    خسببببببببببح  عثمبببببببببان  وکب

هم  یه اسهم  قلمرو کې  اخراسان او افرنق

   واشاملې   ې.
   د امویانو دور

یبببببببه  واوسبببببببتهی ببببببز و لبببببببه   ااشببببببدو خلفببببببباوو 

بې   اسببهم  خهفبب  لمببن تببر  امبو   وا کب

   .انببدلس یراخببه شببوا او  کاشببغرو سببند
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 سبرت زو او دنېهببالهوو   ختبهت او لولببدیت اسبهم

بيببزغ سبرا خسببح لبه    اسببهم ومو او غرونبويیبه سبب

چبببې   شبببب ې  و غبببو مجاهبببدینو .غلبببول ځآسبببونه و 

اههببان گعهببا ت رببوون    او   واځببې ا هببان گغببها 

ببببببې   ببببببوونک   بلبببببببح   بببببببدلو   ب بببببببرن  یبببببببه تببببببباانخ کب

خبو لببه یرانآسب و  ببې سبااا او ونبا ای فبببحو(ې

 بدا مرغهو موني (ې یوااې یه یا ولو ونا و!!!

و ډال ې یببببببببببه تبببببببببببواا اا اسببببببببببهم  عسببببببببببا ر نبببببببببببه یببببببببببوا

بلکبې   ال ب  دبام  نظبام  عهبا اتو  وسمهال ول 

یببببفاتو   ببببو  او نببببواو  هببببهه معببببامهتو اخببببه و ت

  و اندېو نو یه اااهد   غو   .هم  ښتنان ول 

سببرا او سببسين  و سببرا او قهبببر تادونببه او مبباڼ 

لببببببببببببببببو و نببببببببببببببببه َلااو   هببببببببببببببببم  اا  بببببببببببببببب   خبببببببببببببببباواو اا 

 ( ببببې اعتنبببا ېبببرایبببه ډ یبببه لرلبببو سبببرا (بببې معنويببباتو

مخلببو   وهببد  او  ا ځتببه چببې    وا  واتبه  تببح

و هغببه بلبح ووا تبه   دبح دهلبهگخسبح خبال  اللبه 

سببر   فببااس امرزاطببواۍ  چبې ابعبب  بببن عببامر

 ويلبببببب  و  اقببببببصې اسببببببتم تببببببه یببببببه خسلببببببې  بببببببې  لښببببببتر 

 ثنا لِ الله ابتعَ »
ُ
هبا  ن عهبا   العِ ن شباء ِمب  مَ خِر ن

ي  الببببببدنيا إاببببببى ن ِضببببببوِمبببببب اب العهببببببا وإابببببى عهببببببا   

. «سبببهم يبببان إابببى عبببدل اس ْل ان دبببوا عتهاو وِمبببَسببب

 یبهخبو اعتمبا  (بې  و وا له اسهابو انکاا نه کاوو 

ځواکو قدات او یه  گدح دهله  او   هغهالله 

 .لو   و

 د عباسیانو دور

 متها یه  وشو یهحکله چې   عهاقص  خهف   وا 

  نهببو   .ې  ب   زې خرببعرفببان اڼاګبااې او   علبم  (بې

 وېو سبببببرا (بببببسبببببرولیبببببه  يبببببوانببببب  غو و انببببب   ګلببببن  

و  اقببصې هلبباو معبببرا      ااا ولببه فیببا خوشببهو 

یببا   ببب ل او یبببه تا یببر ا كونببویبببه ل محببدا نو  چببې

هغبببببو   خونببببد  سببببباتلو لسبببباااو   گعلبببببم بهببببا (ببببې   

و ا   نبببببببببو  وڅخببببببببه   نهبببببببببو  اتببببببببا یثو ااختلبببببببببی لمببببببببر

ډېببر وځل ببد متببه ا   خراسببان یببه  یرتلببهو یببهسببيمو 

بببې   فقاهبببب  یلوشببببصې انبببباتې یببببه عببببرا   او  خببببواې کب

بببې لوم نببببو  یببببه .شببببوې  علمبببب  مرا ببببه  ى  لببببوا لببببو  وکب

 او  ول  متبببببببببببببه مترمبببببببببببببهو مدینبببببببببببببه منبببببببببببببوااو  وفبببببببببببببه

خراسبان تبه  ا مررهي   م  و چې بها واوسته 

بببې چببببې و هغببببه ځببببباانقببببح شببببو   امببببام بخببببباا  و  یکب

  صبببحاتو مببببنفهنو یبببه  عهداللبببه ببببن مهبببااک او 

عظماوو خسلې ستزګې نب ۍ تبه یرااسبتلې وې    ز

بهببببببببا    ېښببببببببو ل.ابببببببباا  ببببببببې تببببببببر شبببببببباا یر آاو تببببببببح یبببببببباتې 

 واڼببببا تببببر سبببببند  غببببه   علبببببم وخراسببببانهانو یببببه مببببټ

نبه  وو   هنبد علمبا .هندوستان او بنګاله واسبهدا

بلکبې   تجبد  اوح  بې  وبله وسباتله ېوا ا ډیوااې 

بببببې یببببببو هببببببم  ببببباااب بببببب  او یببببببه نببببببو  ك یکب  وسببببببرا (بببببببې تکب

 .ولهاسهم  ن ۍ ته واس

عببببببر   سبببببرا  و  علومبببببو سبببببرا يیبببببهمبببببدا ااا لبببببه 

 وترفبو  علومبو کبې هبم او  ط  و سایمسبص و فلکب 

ببب  سببببرا یببببرمخ  قببببۍمسببببلمانان   تر یببببه لببببوا یببببه چ کب

ببببببې (بببببببې  بالخببببببببو یبببببببه عبببببببرا  او  .َل ل  انبببببببدلس کب

و دبببببببو   ببببببب ل او   علبببببببم لبببببببوى مرارببببببه یوهنتونونببببببه 

سببببلمانانو سببببرا   لببببه م وبببببې تببببوميزا(ببببې چببببې  چ زتببببه

ببې (بببې  چبببې  وو ببب   هااومبببا هغببب   دهالببب  یبببه تهبببااو کب

یببه  ونبد ت بز  ب ا وو   علبم یبه ګاڼبه سبمهال  ب لو 

وا اوانبببببه و بببببب ا او   ب ببببببر هغببببببوانبببببن تنببببببد  (بببببې   

  . وس    اس (ې وا  

ترقبۍ یبه لبوا   علبم او  و مسلمانانو یلو اله يو  ه  

بې ځایه بدا مرغه هممهال ګامونه اوچتولو له 

 يزاثبببببببب یرسبببببببب  و م سو هببببببببو اتواسببببببببوموو اوادونبببببببب

بااو داسوسببانو    ولبب  او  ملو هبب و او غرببب  مکب

   بببببز   چنجببببو یبببببه  وقببببو  سبببببتیېاو نظببببام محتمبببببې 

 غببببه  وچببببې بهببببا چنېيببببز  وت ببببص  لښببببترو  وخببببو اې

  مسبببلمانانو عبببهت (بببې  وون وابببې سبببتیې ځبببوا میې

ایبببهح (بببې یبببه فسبببا  و ترقببب  (بببې یبببه ت بببزل  ویبببه ذلببب 

(ببې تببر  م ببب     اسببهم  خهفببب  لمببن او  بببدل  بب  

  بغببببببببببدا  َلاې او  .او مبببببببببببر یببببببببببواې وا ولببببببببببه  بببببببببب ا

   دلبببې  وانېبببواېو بببویې (بببې   ااسبببانانو یبببه وننبببو 

   تابونو قلمب  اخبخو یبه َلهبو  کې (ې لوا سآند

او تبببواې ه خبببو ې اوبببباو  و   هغبببې اڼبببې ولبببو سبببرا

   راغونببببببو لببببببه شببببببوېو   خوشببببببالهو ببببببد خونببببببدا 

ا واسبر  و چبېکې   ونر  ر بې ختلبېو  اا څخه بو ن

. خببببببببببو شبببببببببول  اسبببببببببتانونه تبببببببببااا   بخببببببببب  نببببببببببرگ  

غر یببب و  غبببه  واسبببهم   خسبببح تقانآببب  لبببه  هلبببه

یبرې نببه اغ بزا ببې  وچنېيزيباناو وت بص  ببې ههذیهبه 

  اسببببهم یببببه  یببببن اوَل ونببببه   وى   ځتببببه  ؛ بببو ل

ځبح بهبا اابتبه  یبو اخنز واسرا  ا  م ر  شول او

خسوا او  یه مټخسح تقانآ    شواو چې اسهم 

   ى. غالُّ شوا 
 د عثمانیانو دور

  اسبببببببببببهم برَلقبببببببببببص  او  وواوسبببببببببببته عهاسبببببببببببيانو لببببببببببه 

مسبببلمانانو ببببرمو عبببهت او ځبببواک   عثمانهبببانو یبببه 

کبې   بلقبان یبه  شبتو او  او َلس بهبا  ونبدا شبو. 

لببه  .غلببول ځسببونه و آ(ببې خسببح   فتوببې او کامهبباب  

(ببببببببې تببببببببر ا لبببببببب   یببببببببواېاسببببببببهم   وشببببببببول  ت ببببببببز هنېببببببببر  

ې خبوا (بې   او لبه بلب ا(بې ولب ااو  هکبان وااېو واسبو 

 . تبببواېاو فرااسبببصې  اوااې هبببم   خببببر یبببه انببب  و 

خبببببببببو ځوا منببببببببببه سبببببببببصې محببببببببببواا  لبببببببببه کلونبببببببببو ااه

 انو چببې   یبببلهه گاوسببی  اسبببتمهول و قسبببنبنهه

  اتمبببببببببه اللبببببببببهگسبببببببببلبان فبببببببببات   وهلبببببببببا ا بلببببببببح  هد

چببې    و ا وا ادالهببه او خونبدواا خنببز  .فتحبه  بب ا

 بببببببا(    خبببببببو  . وا تودبببببببه ایبببببببل    بببببببمن تبببببببه وا

چبببې   فتوتببباتو  غبببه  ووا بببه نبببه خو تقبببدیر ببببه  ا 

واسب   ؛  بو  ولو  ن و تبه  ااوما     ېطوفاا  

امېښببببببب  ابببببببته او ا  غببببببه دېبببببب او  تبببببب  او باطببببببح 

 .  لر و  انير د

ځببح  شبهباا  قوتونبو یبو وسبرا ت زېبدو   وخب  یبه 
  او سببو (بې یيببح و بب   یببه  س وهلبهبا سبباا واخآسبت

لبببببه   ببببب ل. وَل  ات اااختهفبببببتبببببرمنت (بببببې مسببببلمانانو 
  غولببببببببببونک  انګلېسببببببببببص   او و فرااسببببببببببیببببببببببوې خببببببببببواو 

او  چببببوا او تبببباَل  بببب ل شببببهباا  لښببببترو مسببببلمانان 
ااسبببانآ   ر اشبببتزا ه  او  هرنببب  یببببلبببې خبببواو لبببه 

(بببې یببببه  سببببهاآمن یببب   وېو خسلبببې  ا ې سبببرې  بببب ې 

ببې َلنبببدې سبببرا  ۍ تيبببز  چبببې    وهااوسبببتلتبببر خسلبببې ولکب
 ا ې (بببې ایلبببه یبببه افغااسبببتان بربريببب  وت ببب  او 

بې مبباتې   هغببې نبب ۍ  ولسببااا لنبب  مهببال شببوې او   کب
او یبببببببه چبببببببح  ل سبببببببانو انګ .لبببببببه شبببببببرا خهیبببببببه شبببببببوا

تایبببببببح خيبببببببزې نيمبببببببې وچببببببې   هنببببببد فريببببببُّ سبببببببراو 
بببب ا  لببببببه  غبببببببُّ  بببببب ېو یلمببببببهیببببببه سببببببو ا رۍ    ېومکب

     بزوواوسته (بې   ا  هبا یبه  غ دو او چا لدو م  

خبو   بې و خهیبه  ب اواتبه خولبه  نېب یه ت زولو 
وا  يبزې  ب و خببو  ااغیبې مب ۍ (ببې سبتوا  تبر خهاببې

ځهنببو  چببې   لویببه  ې وتوانهببد ل سببانانګبيببا هببم 
  عثمببببباا   ایمببببان او ههبببببوا  یلرونتبببببو یببببه مرسبببببتهو

   و اایواتبببببببببببه  ببببببببببب  بغبببببببببباوتونو  یبببببببببببه ضبببببببببببدخهفبببببببببب  

الردال  یا گعلم اسسنا  و چې یوااې   

اسببببببببببببببببببهم  امبببببببببببببببببب  یببببببببببببببببببوا ځانې نببببببببببببببببببه  او 

اامن تببببببببببه  ببببببببببب ؛  بببببببببببو   مقهبببببببببببول او غيبببببببببببز 

مقهببببببببول تببببببببدیثونو تببببببببرمنت تببببببببوميز وشببببببببص . 

ه امببببببببببببب  تبببببببببببببه   اسبببببببببببببانتها یبببببببببببببه همداانېببببببببببببب

ې  ا چبببببببې  یبببببببه ا نبببببببه یبببببببوا وو فقهبببببببا وخببببببباطر

بې  ومسببایح (ببې اسببتمهاط  بب ل ونببو لت بلکب

   (بببببببببې هبببببببببم طرنقبببببببببېَلاې او   اسببببببببتمهاط 

 اامب  تبه یبو   علبم یبه ب بهو ایول فقبهگ

 ېښببو له.یبه ميببزا  یر  یانېببهعلمبب  سبتزا 

  اا هبببببا اللبببببه شبببببرفاگلبببببه مبببببدییې منبببببواې 
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چببببې   كلببببه او مسببببلمانانو یببببوواای لببببه من ببببه یوشببببص  
مسبلمانانو تر شبا (بې  و ولولهوا اشغال  مهله (ې 

   و لتببببه تبببهو ډېببببرې نببباخوااې او غميببببزې یرېښبببو اې
یببببببببه لببببببببه  گخهفبببببببب    ولبببببببب واتببببببببد یببببببببو  و مسببببببببلمانان

  ځهنبببو  وې بببح   بببدلو ايببباتو ه وا ونبببوسبببو و ین 
و لوا او َلنجمیې یواې یرېښو لترمنت  ه وا ونو 

  لتبببببه ه وا ونبببببو تقسبببببم دلوتببببباان   قومونبببببه یبببببه 
ببد او  و تر  ولنوا ... و ا عربو  ر و بلوچو پښتون 

  یببببببر ولسببببببونو (ببببببې غربببببببچببببببې  وعمببببببح (ببببببې  ا و نبببببباو ا
و چببببببببببې ځهیببببببببببې ل  بببببببببب   وارمببببببببببن ونببببببببببهنظام سببببببببببيكولر

بببببې   وا یببببببه َلس   دبببببببو     هببببببمخببببببو َل ه وا ونببببببو کب
لببه م ببېو قیببا(  یرلتبب ې وضببع  قوانآنببو  شببونو
قوانآنببببو  و چببببې قاضببببهان  ببببې یببببه همببببدغ آن  ببببو و

مخبببببه  انون سبببببرا   اسببببهم  قببببوا چببببې  واوال  يبببب   
بببې نببببواو ه وا ونبببو یببببه ځهنبببو  شبببوې  ا. ډب  ببب ې  کب

وذ سبببباتلو یبببببه موخبببببهو اغ بببببز او نفببببب  خسببببح بهبببببا  و(ببببې
 ې چببې   یببو  لونظامونببه مسببل   بب  ميزاثبب  شبباه  

او و ببببب   (ببببببې  ه بببببوا  بببببواا  یبببببه واسببببببه (ببببببې  بببببول 

 .برمته     
کلببببببه چببببببې انببببببدلس  ویببببببه َلس يانو همبببببداااا   یببببببلهب

  مسببلمانانو   نبوم او اښببان یببه لببه  وسبقوط و بب 
(بببببببې  من بببببببه و لبببببببو (بببببببې َلس یبببببببواې  ببببببب و دوماتونبببببببه

(بببې یببببه  و سبببرالځو وسبببو  یبببه و تبببابتونون   وونببب ول
ډېبببببرا مسبببببلمانان (بببببې ېو ابببببې ایبببببرې     و اسبببببنبببببلتو 

 ب لو  مجهبوا رولبو (ې یه  َبرت نوا یاتې وو ل او 
چې چنېيز له خلتو (ې ترسرا   و  اقصې وت   

  .شو ه ز 

  کلببببببه چببببببې  ومببببببې ن نببببببوااې دېبببببب ې واوسببببببتهيلببببببه  و 
ې  ا ا نبه یبواملېرو ملتونو ساامان ت بتهح شبوو 

فلسبببببببببين  قهلببببببببه او   لببببببببوم ا چببببببببې   مسببببببببلمانانو 
بببې واواچبببببول   یا ببببه خبببباواا   یببببنهونآ  یبببببه لمببببن کب

بې  فببر  طبباقتونو    شبولهو خسلمنځبب  سببهالهو بلکب
بببې او ا   مسببببلمانانو ډ رونببببهو   و اکببببحه وا ونببببو مکب

َل  سب دو چبېافغانانو ته وا تر ډېرا    ې اوا تاو  او 

بببببې سببببببو هببببببم    شببببببواو  اتحببببببا  لببببببه مبببببباتې  ځي  .یکب
 خسببببح لببببوم ا  مسببببلماناناسببببهم او  وواوسببببته (ببببې

هد  و رځولو   مسلمانانو ال   ب رو نظام یه 
بې لهببداېو    و انببدې (ببېو چببې خسلببې  اببې یببه خبببر کب
مسبببببببببلمانانو یبببببببببه فتبببببببببر او اخهقبببببببببو یرغبببببببببح و ببببببببب و   
اسببببببببببببببهم او مسببببببببببببببلمانانانوو یببببببببببببببه ځببببببببببببببانې   ډول   
علمببببباووو   ببببببدنامولو لسبببببااا (بببببې  سآسبببببصې دببببببو ې 

بې (ببې   مست ببرقهنو یببه   بب ېو یببه اسببهم   ولنببو کب
  علمببببببباوو او یوهبببببببانو یبببببببه نببببببببوم  َلس اوال شبببببببو و

  ځهیې  سان و ماال.
لببببه ببببببدا مرغببببهو کلبببببه هببببم چبببببې    غببببو نببببباخوالو یبببببه 

و انبببببدېو   مخلببببببو او  منبببببو  سبببببانو لخبببببوا  بببببوم 
س   لی او معقول خوځښب  یهبح شبواو  فبر  
بې واتببه خن ونببه دببو   بب  ؛  ببو  طبباقتونو یببه َلاا کب
مخببببه (ببببې ډب  بببب  .   ببببه (ببببې  بببب ې چببببې    وا یببببه 

بببببببې بببببببببې َلا    وانمهاقببببببببص و  مببببببببن  سببببببببان لببببببببه لهتببببببببو کب

مر هنبببب  څخببببه لببببرې  بببب  ؛  ببببو خسلببببې  سآسببببصې   

 وا   َلسبببسو و او مغرضبببو   نبببو لبببه َلاې عملببب  
بېو خسلببو  غببو شببومو   ب ېو چببې یببه ځهنببو مبواا و کب
بببباا سبببببر ب بببببزا یبببببر  موخبببببو تبببببه اسببببب دا  هبببببم    او  ا کب
 ېو چبببې اسبببهم  خوځښببب  خسببببح هبببد  تبببه ونببببه 

 ا. بدنام  سبُّ هم شبوا اسو و   هغه   لو(ې 

خوځښببببببببببببتونو او تحرنتونببببببببببببو  ببببببببببببه معایببببببببببببر اسببببببببببببهم  

ز او ببانه  ب  لمبر یبه  ااتبه  واااووو همبدا تقهقب  ببه

 .   شص 

فروسببببببببببب   منتتبببببببببببر   مسبببببببببببلمانانو لبببببببببببه  ې سبببببببببببرب زاو 

 آن ځهیبببې وختونبببه (بببې ات اامن تبببه شبببولواختهفبب

او    فببببببر  وتبببببباونهتو سببببببراناسببببببمو یببببببه  ویببببببو بببببببح تببببببه

اسببببهم  آبببب  یببببه وبببببا  ينااتببببدا  اسببببب  و بببب و   َل 

بببببببدعاتو او    سببببببمتو ځبببببباالببببببه من ببببببه َل و وتبببببدت 

افبببباتو ونهبببب اتساسبببباتو او     عببببوتېران مببببو .وخر

مجاهبببد یبببباتُّ  و عبببوت  بببو  دبببذباتو لبببه م بببې 

خبببو هسبببصې هبببم اوا  او بببببدع   هبببم یبببه یبببواا عنببببا  

. یببببببه عببببببر  علومببببببو  بببببو   ننېببببببهببببببدعاتو   سبببببرا 

یببات   ڼبب  او سبمهالو مببه او عبالم مرتجبب  او واسبته 

چبې  اته   وخ  ضبها   بکاا ومه بها عبر  علوم و 

ببې یبببو لبببه ببببح څخبببه لبببوا وا بببن واخآسببب .    یبببه یایلبببه کب

او فهسببفه وو تتمبب  او فلسببفه تببر  وو اسببهم  تتمببا

عهمبببه غهااببب و امبببام  و ا شبببا غواځبببول شبببوېو امبببام اا

 بب    ه ببز خلتببو   هلببو   ابببن خلببدون او شبباا وابب  اللببه

  . 

 ؟کول پکار ديڅه 
ببباا  یببببه همببببدې اسبببباسو علمبببباوو او چببببااوا و تببببه یکب

 او چې بې   و فروس  اختهفاتو او منا رو تهو   

یاا  ک  یه  ېښو لو سراو خسبح ځانونبه او امب  

لبببببه   بببببې ببببببدمر ۍ اابهبببببر  ببببب  و    لبببببواو مبببببذاههو 

انببببببببو تببببببببه    انبببببببباو  او یببببببببو بببببببببح یببببببببه و انببببببببدې    یيزو

واواواۍ فیا اامن ته    و ددیدو مسایلو کبې 

بببببببام  يبببببببب   و      ایمببببببببه وو او مجتهببببببببدینو یببببببببه یلببببببببه ګب

متتُّو مداقصې او یوهنتونونبو تبرمنت شبته وا بن 

لببرې  ببب  و گاو  آنبببدو  تبببه   اسبببهم تتمتونبببه او 

مبالح بهان    و  ییب  ااا بتونو او ملب    بو تبه 

 یاملرنه او واڅخه  فا  و   .   

ځهنبو  یه وو باید   علما وهمداااا عام مسلمانان

 و  ولبو یبه نهو بت زوتنوو اشتهاهاتو او غلبهانو 

 هغوا سرا    رکې او واڅخه   وا بنسراو له 

چببې  و شببص یبه  ې بایببد یبوا .ونبه  بب      ببهنهولبو 

 يننببوا ااسببانان معبببومیرتببه  رامببو  وو لببه انبهببا

 .غلب  او خبا سرا مخ   داا شبص له  ونه   

ببببببببببااون ببببببببببې   علمببببببببببباوو او  و یبببببببببببه اوا او م بببببببببببروعو کب کب

  چااوا و یيزو  و   .

یه عبر  علومو سبمهال ق بر بایبد یبه  ې یبوا 

چې اسهم   یرمختها او ترقۍو نو تونو او  شص و

 ابتکاااتو خه  نه  ا 

     َْوأَنَْزلْنَاااا الَْحِدياااَد ِفياااِه بَاااأ
 [.52]الحديد:  َشِديد  َوَمنَاِفُ  لِلنَّاِ  

چبببببببببببې    غبببببببببببو علومبببببببببببو خنببببببببببب  نبببببببببببه  نبببببببببببه يبببببببببببوااې  ا

بببببببببې   هغببببببببببو   ترَلسببببببببببه  ولببببببببببو تبببببببببببه  دببببببببببو ني و بلکب

وا لَُهااْم َمااا    ببو  هببم   ونببه  َوأَِعاادم
  ٍ ل: ااألنف  ]  . .  .اْسااتَطَْعتُْم ِمااْن ُقااوَّ

۰۶] . 
َِْمِن، َحيْ َُماااا } الِْحكَْماااُة َضاااالَُّة الُْمااا

علبم او تتمب و   مبومن   {َوَجَدَها أََخاَذَها

وا ببببه  او هببببر چ زتببببه (ببببې چببببې یهببببدا  بببب او ترَلسببببه 

  و  (ې.
  خوشببص  بنببدیانو  و ځهنبب     بببدا  اسببول اللببه

انو بچهبانو تبه   مسبلمان وفدیه ولو یه بدل کې 
هببم بايببد یببه ډا بببه و اکلببه. خبببو  ا ا  بب ا وا ببول 

و و چبببببې سببببببایمس او  تنببببببالو ۍو   خسببببببح ځببببببان 
 بببباهر  بڼببببېو شببببکح او یببببوات یببببه بببببدلولو او یببببا 

هببببببم   لونببببببدیځې نبببببب ۍ   بربنبببببب توب یببببببه خسلولبببببببو 
سرا نه تایلي   او نه هم  ا   لوندځې  بولیې 
بببببببې یببببببببه   ببببببببوو علببببببببمو    یرمختهببببببببا َلمببببببببح  او بلکب

 تجربرو سرا ترَلسه  ي  .  تحقه  او 
لبببببه چبببببې   ااسبببببان  ویبببببه  ې هبببببم بایبببببد یقبببببين ولبببببرو 

  دببببح دهلبببببهگ  اللبببببه  څخبببببه موخببببهو ښبببب  یهدا
. یببببببببه  ې عهببببببببا ت او اضببببببببا  ا ومعرفبببببببب 

سرا ب رن  تبهو  نهبا کبې   هوسبا  ونبد 
بريببا او ن تمر بب  وامببه آخببرت ابببد     او

   . ي  برخه 
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ا که از رویکی از مراسم ناپسند و نا
ینسو دامنگیر بعضدی از ان بددیر زم

 شدده همانداافراد جامعۀ دیندی مدا 
سك ها، مرغ ها، کبك ها و دن جنگان
 امثال این حیوانات می باشد.بودنه و

در بسیاری از احادیدث  بدون شك
وق و توجه نمودن نبوی اهتمام به حق
آمده است و تعذیب  به حیوانات وارد

، است آنها، گناه بزرگ پنداشته شده
ین کار ناپسند در جامعه ما از بازهم ا

طرف بعضی اشدخاص بطدور رسدم و 
رواج جریان دارد، بدون هدیچ گونده 
احساس که آیا این کار گناه است یدا 

 خیر؟ 
 گروهیاست که  تأسفبسیار جای 

با این حیوانات و پرندگان بی زبان که 

هلاکت مبتلا شده و جنگ هدای ذات 
البینی ما نیز دوامدار و یا سراز نو پیدا 
می شود، چنانکه اصحاب فیل بخداطر 

بزرگ، را  یتخریب خانۀ کعبه، فیل ها
رده بودندد، تدا بواسدطه آن با خود آو
نامیمون خدود فیل ها( پلان حیوانات )

 را تطبیق نمایند کده در مقابدل اللده
ثی خنتبارک و تعالی پلان شوم آنان را
زیر و  و آنها را مانند علف پس خورده

زبر نموده، پس بیاییدد از ایدن واقعده 
گیددریم و از عبددرت ب قرآنددی پنددد و
ها، مرغ ها، کبك ها،  جنگانیدن سگ

 بودنه ها و ... خود داری نماییم.
 واناتحکم جنگاندن حی

جنگاندن حیوانات و آنها را بریکدیگر 
تیز نموده و به جنگ انداختن و بالدای 
آنها ظلم و ستم را روا داشتن از نگداه 

ام بدوده چنانکده شریعت اسلامی حر
خود در این راستا سنن ترمذی به سند
 چنین روایت می کند:

عاان مجاهااد أن النبااي صاالى اللااه ) 
عليه و سلم نهى عن التحريش بين 

 «1» .(هائمالب

از مجاهد روایدت شدده کده  " یعنی:
 : کرمرسول ا

از جنگاندن و تیز نمودن حیوانات بده 
 ."جنگ منع فرموده است

 َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمٍرو يَبْلُُغ ِبِه النَِّبىَّ )
الرَّاِحُماوَن »  )صلى الله عليه وسالم(

يَْرَحُمُهُم الرَّْحَمُن اْرَحُماوا أَْهاَل األَرِْض 
َماِء(.  «2»يَْرَحْمكُْم َمْن ِفى السَّ

کده بدا  حضرت عبدالله بن عمرواز» 
 کدرمبده رسدول ا سند این حدیث را

اللده  وصل نموده چنین بیدان مدی دارد
م تبارک و تعالی با رحم کننددگان، رحد

زمین رحم  اهلمی نماید، پس شما بالای 
کنید، تا آن ذاتی که در آسدمان اسدت 

 ."بالای شما رحم کند
اگر ما در مورد ایدن حددیث شدریف 
توجه داشته باشیم پس معلوم می شدود 

 بده شدمول بشدریت که أهدل الدأر ،
و سایرموجوداتی کده  حیوانات، پرندگان

بر می بخاطرمنافع ماخلق شده اند را در
 . گیرد

با آنها یدك  انسانیپس ترحم و رفتار 
امر شرعی است و باعث رحم نمودن الله 

طر اینکده قاعدده برما می گدردد،  بخدا
جنس عمل می  باشد مسلم است جزاء از

 برپس در مقابل رحم، رحم است اگر در 
رحم نکنیم،  وهرصاحب نفسیحیوانات 

بالای آنهدا  دازیم ونو آنها را به جنگ بی
اذیددت را روا  ن و آزار وتعددذیب گوندداگو

 . مبداری
خدای ناخواسته ما به جنگ، ویرانی و 

بده  )تعالی آنها را الله تبارک و
اساس لطف و مهربدانی خدود( 

و تابع گردانیده   ما مسخربرای 
از راه ظلم، تعدی، تجداوز است 

شریعت رفتدار دستور و خلاف 
، شدریعت اسدلامی دنماییمی 

بددرای مددا در مددورد تددرحم و 
مهربانی هدر ذیدروح هددایت 
فرموده است چنانکه در روایتی 

آمده  باز عبدالله  بن عمرو
 است:
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داود بده سدند خدود  هکذا سنن ابدو
 روایت می کند:

اٍ  َقاااَل نََهااى َرُسااوُل عااِن ابْااِن َعبَّاا)
( َعاااِن صاالى اللااه عليااه وساالم)اللَّااهِ 

 «5» .(التَّْحِريِش بَيَْن الْبََهائِمِ 
 باز حضدرت ابدن عبداس " یعنی:

از جنگ  کرمروایت است که رسول ا
 ."انداختن حیوانات منع فرموده است

کحرام در محورد  نظریات بعضو از فقهای

 جنگاندن حیوانات 

اااا تَْحاااِريُش الَْحيَاااَواِن  ِبَمْعنَاااى  )  أَمَّ
اإلْغااَراِء َوالتَّْساالِيِط َواإلْْرَسااال ِبَقْصااِد 

ايِْد َفُمبَاا اح  كَ ِْرَساال الْكَلْااِ  الُْمَعلَّااِم، الصَّ
َوَماااا ِفاااي َمْعنَااااُه ِماااَن الَْحيََوانَااااِ .َوالَ 
ِخااااالََف بَاااايَْن الُْفَقَهاااااِء ِفااااي ُحْرَمااااِة 
التَّْحاااِريِش بَااايَْن الْبََهاااائِِم، ِبتَْحاااِريِض 
بَْعِضَها َعلَى بَْعٍض َوتَْهِييِجِه َعلَيِْه، ألِنَّاُه 

ََدِّي إِلَااااى حُ  ُصااااول األَْذى َسااااَفه  َويُاااا
لِلَْحيََواِن، َوُربََّما أَدَّى إِلَاى إِتاْلَِفاِه ِباُدوِن 
َغااَرٍض َمْشااُروٍَ َوَجاااَء ِفااي األْثَااِر  نََهااى 
َرُسول اللَِّه َصالَّى اللَّاُه َعلَيْاِه َوَسالََّم َعاِن 

«7» (.التَّْحِريِش بَيَْن الْبََهائِِم 
 

تحریش حیوانات بده معندی  "یعنی:
ردن یك بر دیگدر تیز نمودن، مسلط ک

و ارسال آنها بخاطر شکار مدی باشدد، 
اما اگر سگ شدکاری تعلدیم یافتده و 
امثال آنها دیگدر حیواندات بده قصدد 
شکار ارسال گردد، این عمل مباح می 
باشددد و در مددورد تحددریم تحددریش 
حیوانات در میان فقهای کدرام کددام 

لکده تحدریش اختلافی وجود ندارد، ب
 حیوانات حرام می باشد.

ی تیز کردن و باعدث نحریش به معت
نمودن حیواندات بدر جندگ در برابدر 
یکدیگر است، در حالی که ایدن یدك 
نافهمی و نادانی بعضی انسدانها اسدت 
که باعث ضرر حیوانات می گردد، اکثراً 
ایددن عملکددرد باعددث تلددف و مددرگ 
حیوانات گردیده درحالیکه هیچ گونه 
صبغه شرعی نداشته و پیامبر گرامدی 

این عمل شنیع را منع فرمدوده  اسلام
رسول است طوری که در اثر آمده است: )

حیوانات را منع ، جنگاندن بهایم کرما
 فرموده است(.

پروردگار ما چقدر بدر بنددگانش  واقعاً
رحیم و مهربان است! زیرا الله تبدارک و 
تعالی در خلقدت حیواندات نسدبت بده 
انسانها چقدر قوت و ضخامت زیاد نهفته، 

وجود این همه نیرو و قوت آنها را  ولی با
تابع انسان گردانیده پس چرا از اهدداف 
خلقت این حیواندات و بهدایم بدالعکس 
صرف بخاطر اشباع شوق و هوسدبازی از 

 آنها کار عبث و بی فاید بگیریم.
با حیوانات این گونه کدار  این، علاوه بر

جنگانیدن آنها( که منتج و باعث  )منفی
، ار شدنآزار و افگ وترس، هراس، اذیت 

سدت، خراشیدن و خسته کردن بدن آنها
 کار درستی نیست.

به یاد داشته باشدیم کده دیدن مبدین 
اسلام از آن امور تفریحی که باعث تقویه 
جسم انسدان مدی گدردد، هرگدز مندع 
نفرموده مشروط بر اینکه مخالف دیدن و 
شریعت نباشد یعنی بی حیایی، اختلداط 

ب شرعی آزار زن و مرد یکجا، بدون موج
حیوانات رساندن و آنهدا را  و اذیت برای

رشدد، و ) دن، بلکه مسلمانان را بهجنگان
ساب ( و تفریح مشروع و اکتتقویت بدنی

د مانند مهارت های سالم دعوت می نمای
آببازی، آموختن آببازی، مسابقات اسد  
سواری و اسد  دواندی، نیدزه بدازی، در 
 قدیم ها نشان توسط کمان زده می شدد
فعلا توسط اسلحه مددرن عصدر، هکدذا 
دیگر بازی های تفریحدی ریاضدیات کده 
باعث رشد صحی و تقویت جسمی انسان 
می گردد بشرط اینکه مطدابق شدریعت 
محمدی بوده و باشدد مانندد: تمریندات 
ورزشی، دویدن و امثال اینها طوری کده 

  الله تبارک و تعالی می فرماید:

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ 

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ۋ  ۅ   

٢1األنفال:  چې  ې  ى
 

آنان تا آنجدا مبارزه با(  )برای "یعنی: 
که می توانید نیروی )مادی و معندوی( 

)از جمله( اسدبهای ورزیدده آمداده و 
سازید، تا بددان بترسدانید، و کسدانی 
دیگری جدز آندان را نیدز بده هدراس 

 ."اندازید
ا حیوانات و یدا پرنددگان را اینکه م

ر اشدباع شدوق بداهم بخداطو  صرف
اذیدت آنهدا  بجنگانیم و باعدث آزار و

شویم ایا این درست اسدت؟ مدا چدرا 
فراموش کردیم که ایدن حیواندات در 

 ت ما و شما بطور امانت بوده بایدددس
در قبال اینها متوجده عملکدرد خدود 
باشددیم زیددرا در روز قیامددت مددورد 

 بازپرس قرار خواهیم گرفت.
 ت حکم خرط جنگ انداختن حیوانا

بحث قبلی در مورد جنگ اندداختن 
حیوانات بدون شرط بود، امدا اگدر در 
جنگ انداختن حیوانات شرط مدالی و 

ز گناه امثال آن گذاشته شود، برعلاوه ا
بده یدز جنگ انداختن، موضوع قمار ن

 میان می آید.
ی اسدت ه اقمار چیست؟ قمار معامل

که در آن برد و باخت بدوده نقصدان و 
نامعلوم باشد کده آن هم و فواید آن مب

 میسر( نیز یاد می کنند. )را بنام
)میسر( حرام و قمار در قرآن کریم ، 

عمل شیطانی پنداشته شد، طوریکده 
 تعالی می فرماید: الله تبارک و

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  چ  

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

 11المائد :  چڀ  ٺ  ٺ

ن! مددی ای مؤمنددا "یعنددی: 
ان خوراکی و قمار بدازی و بتد

)سنگیی که آنها قربدانی مدی 
و سددنگها و کنیددد( و تیرهددا )

اوراقی که برای بخت آزمایی و 
فال زنی و غیبگویی به کار می 

ه و همدده از لحددا  بریددد، همدد
ناشددی از معنددوی( پلیدنددد و )
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تلقدین( عمدل شدیطان مدی و  نتزیی
هدای( پلیدد  ایدن کدارباشند پس از )
 ."تا این که رستگار شویددوری کنید 
آن بازی کده شدرط گذاشدته در هر

و باخدت  شود و در آن موضدوع بدرد
مطرح باشد آن حکم قمار را دارا مدی 
 باشد، چنانکه در اثر وارد آمده اسدت:

ةةاُ  هْةةُن َنِجةةیٍح  ) ثَةَیا َحمَّ ٌْ  قَةةاَل: حةدَّ ثَةَیا وَِكیةة َحةدَّ
ُْ اهْةَن ِسةیرِیَن َمةرَّ َلَلةى ِغْلَمةاآٍل یَةةْ َم  قَاَل : رَأَْی

َقةاَمُروآَل هِةاْلَجْ ِز  فَةَقةاَل: اْلِ یِد هاْلمِ  ْرهَد َوُهةْد یَةتةَ
یَةةةةةا ِغْلَمةةةةةاآُل  الَ مُةَقةةةةةاِمُرواَ فَةةةةةِ آلَّ اْلِقَمةةةةةاَر ِمةةةةةَن 

  «3» .(اْلَمْیِسرِ 
مضعف ابن ابی شیبه با سند خود از 
وکیع و آن از حماد بن نجدیح روایدت 
کرده که حماد بن نجیح گفت کده روز 
عید در موقع که اطفال در پهلوی خانه 
هایشان چهار مغز بازی و قمدار بدازی 
می کردند، ابن سرین را دیددم کده از 

کرده و آندان را بدا ایدن نزد آنها عبور 
د: بچده هدا! قمدار ه می نمدوالفا  تنب

 میسر( است. )نزنید زیرا قمار
َعن طَاُوو ، َقاَل ) :اثر دیگریست

كَاااَن يَكْاارَُه الِْقَماااَر َويَُقااوُل  إِنَّااُه ِمااَن 
ابْيَاِن ِباالَْجْوِز  الَْميِْسرِ  َحتَّى لَِعِ  الصِّ

 «٢» .(َوالِْكَعاِب 
نقل شدده کده  /یعنی: از طاووس

وی قمار را قبیح دانسته و مدی گفدت 
زی که شامل قمار باشدد آن هر آن چی

میسر( را دارد حتی چهار مغدز  )حکم
بازی و بجل بازی اطفال که در آن بدرد 

دعوت  سائر مخلوقات روی زمین ذیروح و
می کند به گونه مثدال، در احادیدث وارد 

 آمده است:
َلةْن أَهِةي أَُماَمةةَ   قَةاَل: قَةةاَل َرُسة ُل اللةةاِل  )  -2

َصةةلَّى اللَّةةاُل َلَلْیةةاِل َوَسةةلََّد: َ َمةةْن رَِحةةَد َولَةةْ  َاهِیَحةةَ  
 «7» .(ُلْصُف ٍر رَِحَماُل اللاُل یَةْ َم اْلِقَیاَم ِ 

ابدو امامده روایدت اسدت کده  یعنی از
فرمددوده: کسددی کدده تددرحم و  سددولر

چه در ذبدح گنجشدك  دلسوزی کند اگر
هم باشدد اللده تبدارک و تعدالی در روز 

 قیامت بالایش ترحم می کند.

َلْن َلْبِد اللَّاِل هْةِن َلْمةِرو هْةِن اْلَ ةاِص َلةْن  ) -1
الیَِّبةةيِ  َصةةلَّى اللَّةةاُل َلَلْیةةاِل َوَسةةلََّد أَنَّةةاُل قَةةاَل َوُهةةَ  َلَلةةى 

بَ   .(ِر اْرَحُم ا مُةْرَحُم ا َواْغِفُروا یَةْغِفْر اللَّاُل َلُكةْد اْلِمیةْ
«8» 

عداص از عبدالله بن عمرو بن ال "یعنی: 
بالای  کرمروایت است درحالیکه رسول ا

منبر تشریف داشتند فرمودند: رحم کنید 
تا بالای شما رحم شدود عفدو و بخشدش 

برشما عفو و بخشدش  جل جلالهالله کنید تا 
 نماید.
َعااْن أَِبااى ُهَريْااَرَ  َقاااَل َسااِمْعُت أَبَااا ) -5

اِدَق الَْمْصُدوَق )صلى الله عليه  الَْقاِسِم الصَّ
الَ »وساالم( َصاااِحَ  َهااِذِه الُْحْجااَرِ  يَُقااوُل  

َُ الرَّْحَمُة إاِلَّ ِمْن َشِقىٍّ   .(«تُنَْز
 هریره روایت می کند کده ابدو ابو " یعنی:

اق( ات قاسم صادق مصدوق صاحب این حجره)

شنیدم که فرمود:  کرمیعنی حضرت رسول ا

رحمت از قلب کسی کشیده نمی شود، مگر از 

 بدبخت.قلب شخصی شقی و 
عن شداد بان أو  قاال اثنتاان ) -7

حفظتهمااا عاان رسااول اللااه صاالى اللااه 
عليه وسلم قال إن الله كت  اإلحساان 
على كال شايء فا ذا قتلاتم فأحسانوا 
 القتلااة وإذا ذبحااتم فأحساانوا الااذبح
وليحاااااد أحااااادكم شااااافرته فليااااارح 

 «1».(ذبيحته
بن اوس روایدت میکندد شداد  "یعنی: 
آموختم که  کرمچیز را از رسول ا که دو

میفرمود: الله تبارک و تعالی احسدان 
نمودن بالای هرچیز را لازم گردانیدده 

یا ذبح و حلال  ید وتاست اگر شما کش
می نمودید، باید آن را بوجه احسدن و 

ده، کارد و چاقوی خود را نیکو انجام دا
تیز و برنده بکنید تا اینکه حیدوان در 

 وقت ذبح به آسانی راحت شود.
بنگریید! سگ حیدوانی اسدت کده 
نگهداشتن آن در خانه بدون ضدرورت 
گناه پنداشته میشود،  زیرا موجودیت 

خانه سبب عدم ندزول فرشدته  آن در
رحمت می گردد طوریکه در این بداب 

 روایت شده است:
 -رضي الله عنه  -َعْن أَِبي ُهَريَْر َ ) -3

أَنَّ َرُسااوَل اللااِه  َقاااَل بَيْنَااا َرُجاال  يَْمِشااي 
َفاْشتَدَّ َعلَيِْه الَْعطَُش َفنََزَل ِبئْاُرا َفَشارَِب 
ِمنَْها ثُمَّ َخَرَج َف َِذا ُهَو ِبكَلٍْ  يَلَْهُث يَأْكُُل 

ْد ال ََّرى ِمَن الَْعطَِش )الُْعطَاِ ( َفَقاَل لَقَ 
بَلََغ َهَذا ِم ُْل الَِّذي بَلَاَغ ِباي َفَماَ َ )َفنَاَزَل 
ُه ثُمَّ أَْمَسكَُه ِبِفيِه ثُمَّ رَِقَي  ِبئُْرا َفَمَ َ( ُخفَّ
َفَسااَقى الْكَلْااَ  َفَشااكََر اللااُه لَااُه َفَغَفااَر لَااُه 
َقالُوا يَا َرُسوَل اللِه َوإِنَّ لَنَاا ِفاي الْبََهاائِِم 

 «21»«.كَِبٍد َرطْبٍَة أَْجر   أَْجُرا َقاَل ِفي كُلِّ 
کند که هریره روایت می  ابو "یعنی:
فرمود: یکنفدر در یدك  کرمرسول ا

راه درحالی روان بود که تشنگی بسیار 
بالایش غلبه نمدوده و وی بده چداهی 

و بیرون شد که پائین شده آب نوشید 
کدده از شدددت ناگهددان سددگی را دید

د را بیرون کشدیده و تشنگی زبان خو
مددی لیسددد، شددخص نمندداک را خدداک 

موصوف با خود فکر کدرده و گفدت ایدن 
 سگ همانند من تشنه است.

بناءً به چداه پدائین شدده آب را در 
کفش و موزه خود پر نموده و آن را بدا 
دندان های خود محکم گرفته و از چاه 
 بیرون شده و سگ را سیر آب نمود.

الله تبدارک و تعدالی آن شدخص را 
مسدتحق اجدر بخاطر این عملکردش 

و باخددت مطددرح باشددد، قمددار 
 محسوب می گردد.

ترحم و مهربانو بالای حیوانات سبب 

  محوگناهان مو گردد

اول ترحم و دلسوزی از نگاه 
شدددریعت بالدددای حیواندددات، 

سائر مخلوقات امدر  پرندگان و
ایدن،  مطلوب است علداوه بدر

شدریعت اسدلام انسدان هدا را 
بخاطر ترحم و دلسوزی بالدای 
حیوانات، پرندگان جنبنددگان، 
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مورد مغفرت و بخشش و پاداش پنداشته 
 خود قرار داد.

 :لم و ستم بالای حیواناتظ

در این مدورد احادیدث متعدددی وارد 
 آمده است:

َعن ابِْن ُعَمَر َرِضَي اللاُه َعنُْهَماا َعاِن  » ةة۰
النَِّباايِّ  َقاااَل َدَخلَااِت اْمااَرأَ   النَّاااَر ِفااي ِهاارٍَّ  

ْمَها َولَْم تَاَدْعَها تَأْكُاُل ِماْن َربَطَتَْها َفلَْم تُطْعِ 
ِخَشاااااااااِ ( -)ُخَشاااااااااِ   َخَشاااااااااِ  

 «22»«.اأْلَْرِض 
روایت می کندد  بابن عمر " یعنی:

که نبی مکدرم اسدلام فرمدود: یدك زن 
اذیت پشك خود کده آن را  بخاطر آزار و

نه خود بدرای آن  حبس و بسته نموده و
نه می گذاشت کده آن  خوراکه می داد و
ود را از حشدرات روی پشك خوراکه خد

 ."زمین پیدا کند وارد آتش دوزخ گردید
َمااْن َم َّااَل ِبااِذي الاارموحِ ، ثُاامَّ لَااْم  »ةة ۱

يَتُاْ  َم َّاَل اللَّاُه ِباِه يَاْوَم الِْقيَاَماِة َقاااَل 
 «21»«.ُحَسيْن   َمْن َم ََّل ِبِذي ُروحٍ 

کسیکه بینی، گوش و یا دیگر  " یعنی:
یده و قطع اعضای بدن حیوان زنده را بر

کند و قبل از مرگش نادم نشدده و توبده 
نکند، الله تبارک و تعالی در روز قیامت، 
آن اعضای بدنش را قطع می کند کده از 

 ."حیوان را در دنیا قطع نموده بود
از نگاه شدریعت اسدلام عزیدز نشدانه 
گرفتن حیوانات زنده منع شده است طوری 

 که در این باب احادیث وارد آمده است:
َعْن ِهَشاِم بِْن َزيٍْد َقااَل َدَخلْاُت َماَ   » ة۳

أَنٍَس َعلَى الَْحكَِم بِْن أَيموَب َفَرأَى ِغلَْمانُا أَْو 
أَنَاس  ِفتْيَانُا نََصبُوا َدَجاَجُة يَْرُمونََها َفَقاَل 

  «25»«.نََهى النَِّبيم  أَْن تُْصبََر الْبََهائِمُ 
هشام بن زید روایت می کندد  " یعنی:
زد حکم بن ایدوب رفتده ن و انس نکه م

 ) حکم بن ایوب( کودکان وبودیم که وی
حالی مشاهده می کرد که  نوجوانان را در

آنها یك مرغ ماکیان را نشانه گذاشته و 
ت انس برای آنرا با تیرها می زدند، حضر

از حدبس و  کدرمآنان گفت که رسول ا

 

بندی نمود و نشانه گرفتن حیوانات و به 
 ."آنها منع فرموده استقتل رسانیدن 

عن عبد الله بن جعفر قاال مار  »ةة ۴
رسااول اللااه صاالى اللااه عليااه و ساالم 
على أنا  وهم يرماون كبشاا بالنبال 
فكااااااره ذلاااااال وقااااااال ال تم لااااااوا 

 «27»«.بالبهائم
ه بن جعفدر روایدت از عبدالل " یعنی:

در حدالی بدر  کدرماست که رسدول ا
جماعتی عبور می کرد که آنها گوسدفند 

ا نشانه گرفته و آن را با تیرهدای زنده ر
ایدن  کدرمرسدول اخود مدی زدندد، 

عملکرد آنان مکروه دانسدته و فرمدود: 
 ."اندام های حیوانات زنده را قطع نکنید

اسلام عزیدز آزار و اذیدت حیواندات و 
پرندگان را بدون موجب حرام گردانیده، 
مانند اینکده آندان را تشدنه و گرسدنه 

 کرسدی  و از پشدت آنهدا نگهداشتن و
اکثر اوقدات بددون  –چوکی تیار نمودن 

 -دنضرورت بر بالای پشت آنها سوار ش
و آنها را بدون موجدب خسدته و ماندده 
کرده و مافوق طاقدت و تدوان آنهدا بدار 
نموده و یا بدون ضرورت و بدون استفاده 
از گوشت آنها بلکه بخاطر اشباع شدوق 

ممنوع بدوده و  شکار و کشتار آنها قطعاً
آنهددا بواسددطه سددنگ هددا، تیرهددا دن ز
جایز و نا مشروع مدی رتوس و مرمی ناکا

طریقه بزکشی کده ه باشد حتی از آنها ب
بز و یا گوساله را در میدان بزکشی مدی 

 اندازند درست نیست.
هکذا دین مقدس اسلام از سوختاندن 

واسطه آتش ه حیوانات و پرندگان زنده ب
یا داغ نمودن بعضی  منع فرموده است و

واسطه آتدش مندع ه اعضای بدن ها ب از
است، زیرا تعذیب بواسطه آتش خاصده 

 الله تبارک و تعالی می باشد و بس.
دن حیوانات و یا پرندگان باید از جنگان

با یکدیگر آنها خود داری نموده، آشیانه 
پرندگان را نباید خراب نمود و آنان را از 

یدا  خانه و کاشانه شدان بیدرون کدرد و

حححح  َ   -31 ححححب َ     ُ ُ م اححححبَر  صححح ال خاريححححب
و     َِ ححححححححَر ُ ِ    خا   ُ  ِ َِ   خا  وح ل حححححححح َِ ححححححححث  خا  َِم   ُِ ححححححححح  ِ

م خ  صحححححححح ال ۱۱۵۵حححححححححه    ححححححححِا    
خالُححححححب، ُاحححححححل م احححححححبر   حححححح   حححححححث صحححححححر  

 .۵۵۱۱  ُق  خا ه  خار بئ م 
سححححلث خالاحححححبئ م احححححبر خال ححححح   حححححث  -31

 .۴۴۴۴ ُق  خا ه  خاِ وَِم 
 

 

  

از محل سکونت آن بی چوچه های را 
جا نمود و هکذا از سدوختاندن خانده 
 های مورچه هدا و امثدال آنهدا جدداً

 جلوگیر نمود.
 ادامه دارد...

 مآخذ:

  ُقح  خا حه  سلث أا   خ  م ابر خا حِحَم  -3
۵۵۴۵. 

ححححک م اححححبر ی خباححححَ خاي حححح    اححححاث  -2 سححححلث خايُ 
م ۵۰۴۱  ُقح  خا حه  خار بئ   خاض ر  خا سح م 

۵۰۴۵. 
احححححح   خ  م اححححححبر یحححححح  خاي حححححح    اححححححاث سححححححلث أ -1

 .۴۱۱۴  ُق  خا ه  خار بئ م 
م ۵۵۱ صم ۵۴ جلححححححهخاِ سححححح  َ خا،  احححححَم  -1

 ُکيره  بُله.
ُُححححححلأ خاححححححث أاحححححح   ححححححارَم اححححححبر یِحححححح  ا ِححححححِ   -5

ُِ رابِن اِبا  ِزم  .۴۱۱۵۴  ُق  خا ه   خا
ُُححححلأ خاححححث أاحححح   حححححارَم اححححبر یِحححح  ا ِحححححِ     -6

ُِ رابِن اِبا  ِزم  .۴۱۱۵۵  ُق  خا ه   خا
 ح   خي ِحبن محِحه اححث خا احاث احث  لحح   -7

حححح    ِج    خاي خسححححب  م أاحححح  ا حححح   احححث ُ سححححْ خاَيا 
ُححححححح  154خارا  حححححح  )خاِيحححححح یْ   بححححححح م اححححححبر یحححححح  

ُق  خا   .۵۴۱۱۵  ه  خاُغا    ت قا  خاکرا م 
 ۱۱۴۵  ُق  خا ه  ُاله خالُب، أحِهم  -4
صححح ال خالُحححب، ُاحححل م احححبر خمُححح  ا حاحححبن  -9

  ُقحححح  خا حححححه  ه خاشحححح،  م خاححححکال  خا يحححح   ت ه ححححح
۵۵۱۱. 

ححبِ م  -31  ِ ُ م اححبَر ی ض حِ  س ح  ِ  خا  صح ال خاريحب
 .۱۴۴۵م ۴۵۱۵  ُق  خا ه  

ُ م  -33  .۵۵۵۱  ُق  خا ه  ص ال خاريب
  ُقححححححححح  خا حححححححححه  ُاححححححححله خالُحححححححححب، أحِحححححححححهم  -32

۱۵۱۱. 
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    یبببببو  بببببوله ز Familyگ ولنسوهبببببانوو  بببببواا   و ثبببببزا 

   وا   ا. ېه یف  یيژندای  Social Unitگ واتد

یببببببه آنبببببببدو  ببببببواا   لبببببببه  ببببببځېو م بببببببوا او   هغببببببوا لبببببببه 

 اوَل ونو څخه عهاات  ا.

 ببببببه چ ببببببزې    ببببببواا  هببببببر ا خيببببببز تعرنبببببب  و بببببب وو نببببببو 

 ببببواا    خسلوانبببببوو لتبببببه  لببببه خبببببواو واواو خالبببببهو 

عمهو کاکاو ماماو اناو باباو اامنبوو لوڼبوو لمسبهانو 

او   وسبببهانو څخببببه عهبببباات  او چببببې    ولببببو بمسببببټ 

 بببببولیې  ببببواا     ا نتببببه  ا.هماغببببه   م ببببوا او  ببببځې 

و چې اساقبص  موخبه (بې   اساس او بمسټ دو و  

 .و  و او   او اواا  سهمتها  ا

یه اوسی  عببر کبې    ونبد شبرای     بواا  غب   

ببببې  ببببې ا نکب  ې تببببه   بببببو ؛ تر ببببو یبببببو لببببه ببببببح سببببرا ن کب

بې يبو ببح تببه    ولبر و  به چلنبد و بب   او یبه  بواا  کب

  اناو  چای زیال اامن ته    .

یببوا مهاا ببه وننببا  او   ا او   اسببول ا ببرمیببه  ې 

 چې وا(  

ا}
َ
او َوَيْرَتْم َیِغيَزن

َ
ِهيَزن

َ
ْر ر ِ

 
ْم ُيَوق

َ
ا َمْن ل

َّ
ْ َس ِمن

َ
 .  (۰){ل

 وک چې یه و و شفق  او  لونبانو  انباوا  

ببې  او چببې  ګاونببب یان و قومونبببه او  وسبببتان یبببه کب

ببببببببببې    tشبببببببببببامح   . اللبببببببببببه    وا تبببببببببببرمنت ا نکب

واواوابۍو  وسبب  و مهیببې یبر بمسببټ  بباک  او  ببول 

بنبدا ګببان تفباهم او   یببو ببح یببه و انبدې  انبباو  

ببر    تبه اابببوا 
َ
ر
َ
ْم ِمببْن ذ

ُ
ببار

َ
ن
ْ
ق
َ
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َ
ببا خ
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َهببا الن   

َ
َيببا أ

َهاِیَح 
َ
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َ
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ْ
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َ
ث
ْ
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ُ
أ وا ۚ َو

ُ
َعاَاف

َ
  } .  ِلت

 } فرمببببببببببببببایل      اسببببببببببببببول اللببببببببببببببه 
َ
اِتُمببببببببببببببون الرَّ

ْتَمُن  ِْ  وَيبببببببببببْرَتُمُهْم الببببببببببببرَّ ْا
َ ْ
اْاَتُمببببببببببببوا َمببببببببببببْن ِربببببببببببب  اْل

َماِء  ْم َمْن ِر  السَّ
ُ
 .(ترمذیالسنن ){ َيْرَتْمك

اللببه اتببم  مهربببان ېاتببم  وونتببو بانببد  

هغبه  ئو  اتبم و ب دونتو  یبه اوسب ې و و   امک 

ب  ېچبب ذات گاللببه   وا   قببدات (ببېگ ېاسببمانونو کب

 .    و  ېاتم به  اباند

 ومبه  ببواا  چبې  ببول غب   (ببې ال ب  اتکببامو او 

محمبببببببببد  غبببببببببرا شبببببببببر(ع  تبببببببببه یابنبببببببببد و و هغبببببببببې 

 ببواا  تبببه مسببلمانه  بببواا  ونببها شبببو.   نهتبببو 

خونونو لرلو   اسهم  آ ابو مراعاتولو یو بح 

شبببببفق  او   لونبببببانو  تبببببه  انببببباواو یبببببر  وچنهبببببانو 

 اناواو    یی  او  نهو   وا و علمونو ترَلسه 

 ول او له تهاې َلاې څخه اا  ترَلسه  بولو 

  یبببببوې مسبببببلمااې  بببببواا  لبببببه لبببببو و ځانې تهببببباوو 

څخببببببه   . خسببببببح برنببببببالهتوب    ییبببببب  او  نهببببببو  

مساولهتونو او ودایهو یه عمل   ولبو کبې ونیب . 

بببا ه خسبببح نفسببباا  غو ببببتیې   شبببر(ع  یبببه چوکب

بببببببببېو  اوغببببببببببوو  بببببببببابو  ببببببببببو و لببببببببببه  هیببببببببببېو  رکب بببببببببې کب کب

چببوغلېر و غهببب و خهانبب و ت ببز  او اوا انبببات  

 څخه ډډا  و . 

بې اب العببهت   خسلببو وننبباوو او  tیببه هرتببال کب

  نببببو یبببببه و انببببدې تاضبببببر او نببببا ر ببببببوا  او  بببببول 

 ونه    و هغه له موني څخه نه  ا.

  واا  یه  انو ډولونو وې ح شوې  ا 

چبې لبه  بځېو م بوا   

 او اوَل ونو څخه عهاات  ا.  

لبببه قببببوم او   

خسلوانبببببببوو لتببببببببه  یبببببببهاو مببببببببواو بابببببببباو انبببببببباو 

خالبببهو عمبببهو   هغبببوا لبببه اوَل ونبببو او .... 

 څخه عهاات  ا.

لبه لبوا دمعهب  او   

   بببببولیې لبببببه ا ثزیببببب  خلتبببببو څخبببببه عهببببباات 

  وند   َلندې تدیر مبدا   رځو  

 ِمبببببببْن ِلَسببببببباِنِه }
َ
ُمْسبببببببِلُمون

ْ
ُمْسبببببببِلُم َمبببببببْن َسبببببببِلَم ال

ْ
ال

 .(۱){َوَيِداِ 
کامبح مسبلمان هغبه  بوک  او چبې  

نوا مسلمانان (ې    بې او َلس له ضراا یه 
 امن و . 

  ځهنبببببو او  انبببببدو یبببببه آنبببببدو  بببببواا  یبببببو فعبببببالو 

 ونبببدا  ونبببد  ا او   ببببح هبببر  ونبببد او  یل بببونک 

 و  خسبببببببح دو  بببببب  او یایښبببببب  لسبببببببااا ویببببببه   ببببببز

 ه َلندې ډول    ی ځانې ې موخې لر وچې

 بببواا     بببولیې یبببو بمسببب يز واتبببد بلبببح  يببب او   

 واا  دو ول یه  ې معنا  او چبې   ااسبانانو 

ااببببببب  غو بببببببتنو او تمبببببببایهتو تببببببببه    عببببببباطف  او او

ا(بببب  بببې مثبببب  ځببببواب وو بباه کب  ؛اعتبببدال یببببه چوکب

 تر و   اخهق  او کلتوا  بې َلانو مخنهوا وشص .

هغببببببببببببه مهببببببببببببال   انحببببببببببببباط او  ببببببببببببولنيزو   ولنببببببببببببه

ضبببروانو لبببه خببببر سبببرا مخبببامخ  يببب  و چبببې یبببه 

 واا  چایيزیال کې   ااسان  اخل  او نفساا  

آاامتهبببببا لببببببه  ببببببوا  سببببببرا مببببببخ شببببببص . یببببببه همببببببدې 

اې لسببببببااا  ببببببواې و اسببببباسو    ببببببواا    ښببببببصې دببببببو  

بببېو   سببببالمې  ببببولیې    هلبببې ځلببببېو یببببه تقهقبببب  کب

و دو ولبببو یببببه لببببوا ګامونببببه بلببببح  يبببب  و   اودهنبببب

تبببببرمنت    ببببب   ونببببببد ههلبببببې ډېبببببرو  او   او ببببببانه 

ااتلببببببببونک  یبببببببببه لبببببببببواې (ببببببببې   بببببببببو .  بببببببببول هغبببببببببه 

چبببببې   مبببببا   او معنبببببو  ا تهببببباوو    و و ښببببونه

یببببببواا  ولببببببوو   اوَل ونببببببو   تحبببببببهل  او تربه ببببببب  

سببببببوې  لبببببو وااې یبببببه موخبببببه ترسبببببرا  يبببببب  و   

بببببببې   بببببببواا  او  ببببببببولیې یببببببببه ښببببببببصې دببببببببو واې او و ا کب
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 بببببببببواا     اغ ببببببببزا لببببببببر . نببببببببو ونببببببببها شببببببببوو چببببببببې  

دو ولببو او    ببولیې   سببهمتها تببرمنت معقبببواېو 

 منبق  او نه شل دونکې ا نکې مودو ې   .

  

   ببببواا    دو ولبببببو لبببببه بمسببببب يزو موخبببببو څخبببببه 

یببببوا هبببببم   اسبببببح تببببداوم او بقبببببا  ا.   اوَل  لرلبببببو 

مهنبببببببه    ولببببببببو ااسببببببببانانو لسبببببببااا یوشببببببببان نببببببببه  او 

لسببببااا  غببببه ممتنببببه  ا   ځهنببببو ځوانببببو اودهنببببو 

اتساس  مهواا و . ځهیې عوامح شته   و 

 اچې   اوَل    لرلو   غرنهې یه یهاو تها کې اغ بز 

لبببببر و خبببببو یبببببه مجمبببببوس  تو بببببه ااسبببببانان   وا ا 

گاا وا   لبببببببه َلاې غبببببببوا  و چبببببببې خسلبببببببې بقبببببببا تبببببببه 

تحقبب  وا بب  . ماشببومان سببرب زا یببر  ېو چببې   

ځوانبببو والبببدینو  ونبببد لبببه تتبببراا  او یبببو نواختبببه 

څخبببه ااباقببص و مهنبببهو محهبب و شبببو  او تالبب  

ولولبببببببببببببه واب بببببببببببببص و هغبببببببببببببوا سبببببببببببببوکاله او هوسبببببببببببببا 

ااتلببببببببونک  او لببببببببه عبببببببباطفې څخببببببببه ډک  ونببببببببد تببببببببه 

  ببببو .   یونببببان م ببببهوا فهلسببببو  گااسبببببو  

یبه  ې عقهبدا  او چببې   خلقب  داذببه   نببر او 

 ببځې اوح  ې تببه   ببو و تر ببو   ویببال او لببه 

ببببې  یبببببو ببببببح سبببببرا   مهیبببببې او محهببببب  یبببببه سبببببهوا  کب

نونببه یهبباو    بب  . اوَل   ببځې او م ببوا خسببح ځا

تبهو   یبو بببح یبه و انببدېو   یباکې مهیببې مهبوا بلببح 

 .(۳) ي ا 
بببببببببببا لببببببببببببه خسلببببببببببببو  ااسبببببببببببان لببببببببببببه خسلوانببببببببببببو خبوی 

  مهیببببببببببې او محهبببببببببب  ځبببببببببببانې ې  واوَل ونببببببببببو سببببببببببرا

ه ااتلبببحو نبببه یبببوااې تبببغرنبببها لبببر .    بببواا  من 

 ا چبببې   اسبببح   بقبببا او تبببداوم لسبببااا یبببو اساقبببص  

بببببې   ا سببببببح    ببببببه وااببببببی او تعبببببباای عامببببببح  او بلکب

لسببببببببااا مهبببببببببم عنبببببببببر هبببببببببم بلببببببببح  يببببببببب ا.  ا خنبببببببببزا 

او بببببببانه  او چبببببببې لبببببببه اوَل  سبببببببرا مهنبببببببه لبببببببرلو   

هغببوا لسبببااا   سببالمې تربببببې برابببرول لبببه ځبببان 

 سرا لر .

ببېو      اوَل ونببو یبببه  بببولنيزا گادتمببباس   اوانبببه کب

 وانهببببببببببببو ونبببببببببببب ا او ااا بببببببببببب  یببببببببببببه َلنببببببببببببدې تو ببببببببببببه 

 بهاني ا 

  اواابې لسبااا ډېبر اغ ببز  بواا    اوَل ونبو  

ببببببب  چایيزیبببببببببال  ا.   والبببببببببدینو او اوَل ونبببببببببو  لرونکب

تببببببببرمنت عبببببببباطف  یهونببببببببدو   ډېببببببببرو مهمببببببببو تربه بببببببب  

ابعببببببببا و لبببببببببه دملبببببببببې څخببببببببه  نبببببببببح  يببببببببب ا او ښبببببببببصې 

 تولنيزې اوااې ته َلاا برابرو .

لبببه یهدایښببب  څخبببه تبببر اووا کلیببب  یبببواېو    

سببببببببرا یهبببببببباو ې  بببببببببو  او  tا نتببببببببه لببببببببه اللببببببببه

او   هغه   ناانين استاا   tاودين   الله

  َلاې یيبببزو  تببببه   ببببو و  تیبببرت محمببببد

 چې  ا یخسله   خال  او مخلو  ترمنت ا نته  ا.

غرنبببها   دمسبببص وبلبببوغ تبببه یبببه اسبببهدولو سبببرا -۲

تهبببببببببا یهبببببببببدا  ولبببببببببو تبببببببببه ا  وا ا  او   يببببببببب    ېیهبببببببباو  

یببببببببببه  وت ببببببببببتهح  ببببببببببواا  ببببببببببول او   يبببببببببب  . وا ا 

بببابو  ولببببوو لببببه  سببببالمه تو ببببه   نفسبببباا  غرنببببهو   کب

  ناا او بې َلانو څخه    غوالو وسهله بلح  ي ا.

  اودهنبببببببو تببببببببرمنت یببببببببو  و   ببببببب   ونببببببببد یهونببببببببد -۳

 وا تبرمنت    او   اامن تبه  بو  ت ون   ایماا

 اقببببببببصې  ومسببببببباوله  اتسببببببباس یهبببببببباو ا  بببببببو  

لبه نبواو کېو   غه یه سهوا   هچې مساوله  

کبې  خسلبو من بو  او ایسبااو اا ېسبتزګ خسلې نه 

همبببدا یاملرنبببه   چبببې  ویبببام  يببب    ېببببح تبببه (ببب یبببو

نبببو لبببه   .اودهنبببو تبببرمنت مهنبببه او محهببب  انببباتو 

خواه باتو او   وا ا  بول   قل ب و هله ېدهم

ببببابو  ولببببو یبببببو َلمببببح  ا نظببببر   ایمبببببان   چبببببې  وکب

 تقون  سبُّ  ي  .

 

اساقبببص  ا تهببباوېو ااسببباا   ونبببد لبببه لبببوم ۍ شبببه ې 

 څخه ترخسلې اغ زې َلندې ااوستح  ا. 

  لوم نهببببو ا تهبببباوو او    ا ا تهبببباوې یببببه  وو ډلببببو

اببببببببببانو  ا تهبببببببببباوو یببببببببببا    ونببببببببببد  ولببببببببببو ا تهبببببببببباوو او 

   . ې  ح شو ېو  ېيزو ا تهاوو باند بمس

اوبببببببهو خببببببوا او او سببببببهجن  ې ا تهبببببباو   لببببببوم ا

 ېته واته نبوا  ېغرنها او    مسصاستزات و د

 ا تهاوې   .

بببب  ې اببببانو  ا تهببببباو  و  انبببباواو یوببببببح ېامببببنو ا نکب

او یيژنبببببببببببدلو تتبببببببببببرنمو  ایسببببببببببب  او  بببببببببببول  اک 

 . (۵)  ...  ته 

عقهبببدا  او چبببې لبببوم ا   ېابرهبببام مهلبببو یبببه  

ماشومانو    خبآ  دو نداې مهمبه مبو ا بلبح 

تربه   ېرو متفترننو یه آندو    ې  واې  ي ا.   ډ

 اغ زې   ماشومانو    وند تر یایه یاتې  ي  .

  چببې    ببولنيزې ااوا یببوهی  لببه Karen Horneyگ

مختښبببببو څخبببببه  او یبببببه  ې عقهبببببدا  او چبببببې هبببببر 

هغه  به چبې   ماشبوم امنآب  او آاامتهبا لبه من به 

ببې ډااگ اضببببراب   و  و هغبببه (بببې یبببه  خببببآ  کب

ه ااتلونتبببو  بببو کلونبببوکې (ببب  اامن تبببه  بببو و چبببې یببب

  .و اغيزمن  

 بببه چيبببزې والبببدین   خسلبببو اوَل ونبببو یبببه تبببولنيزا  

ببېو   نمبببواې او غبببواا مثبببال تهثآببب  ولبببر و  اوانبببه کب

ماشبببببببومان    ونبببببببد لبببببببه هماغبببببببه لبببببببوم ۍ شبببببببه ېو   

والببدینو تقلهببد  ببو و    غببو عببا تونو او تر تونببو 

ببببې   بببببه  بببببو و یبببببه  بببببرااا لبببببه خسلبببببو  یبببببه یوخبببببواای کب

را   یببببو شببببان   بببدلو   ببببه  ببببو  او لببببه والبببدینو سبببب

خسببح همجببمس سببرا ن بب  چلنببد لببه والببدینو څخببه 

بببببې او  ا ا  بببببوې. خبببببو یبببببوااې   والبببببدینو خنبببببزېو ا نکب

ببببې  چببببال چلبببببنو   اوَل     خببببببآ  یببببه دو ونبببببه کب

 اول نه لر .

   وانهو   دو ولو بلبه موخبهو   ایمبان سباتنه او 

بببې ډېبببببر عوامبببببح  .   ایمببببباناتقونبببب    یببببه یهاو تهبببببا کب

مببببباارا   و چبببببې لبببببه هغبببببې ډابببببې څخبببببه   بببببه چلنبببببدو 

ب  تفتببرو  ببه  اانببه او نببوا واتببه غببواا  هببد  لرونکب

خونونببببببببه. همداانېببببببببه ځهیببببببببې عوامببببببببحو   ایمببببببببان   

 مبببببببببببهواا سببببببببببببُّ  يببببببببببب او لتبببببببببببه    نفبببببببببببس نببببببببببباو ې 

غو ببببببتیېو بببببببې ځایببببببه او ناشببببببواې ههلببببببېو  خ ببببببص  

 تمببببببببببایهتو او غو ببببببببببتنو تببببببببببه تببببببببببرده  وا ببببببببببول او یببببببببببه

 نام رو  ډول   دمسص  غرایهو َم ول.

ې اې وسببببهله  او یببببه ا ا (ببببو وا ا چببببې    ببببواا  دببببو  

    فرما  اسول ا رم

{  ِ
َّ
باُح ِمببْن ُسببن ب

َ
 ِ
 
ببْ َس  والن

َ
ل
َ
ِ   ف

َّ
ببْم َ ْعَمببْح ِبُسببن

َ
َمببْن ل

َ
ف

 ِ
 .(۴){ِمی 

باح امببا لببه طرنقببو څخببه  او چببا چببې امببا   نکب

  ا نه  ا.طرنقه غواا نت او نو  اما   َلاې َلاو 

  یببببه  ې تو ببببه ونببببها شبببببوو چببببی   اودهنببببو ایمبببببان 

وا ا یببه  ولببو سببرا سبباتح او خونببد   يبب  . ځهیببې 

 نوا  َلیح (ې یه َلندې تو ه ت رن   ي   

 ببب   ونبببد    بببځې او م بببوا   او ببب  آاامهتبببا َلمبببح  -۱

 او لبببه  بببدوډ  او ت و( بببونو څخبببه (بببې  غبببوا و 

بببببب   ونبببببببد تبببببببه (بببببببې   بببببببو و یبببببببه  ې (بببببببې  هبببببببد  لرونکب

و و چې  ه وغوا   او  ه بایبد و ب      وا یوه

ا تهبباوې بایببد   ااا بب  لببه  گ   وندانببه 

یبواا شبص  او لتببه کبې یلبوا یبه لبوم   ګبام 

 يببببببب  و   ااسبببببببان    لهبببببببدلچبببببببې  رنېبببببببه 

ودببو  تعببا ل    ونببد  ولببو   ا تهبباوو یببر 

یبببببواا  ولبببببو وَل   او واوسبببببته لبببببه هغبببببه 

ه یبب ويبب    یببام  ېڅخببه نببواو ا تهبباوو تببه (بب

مخه امبن تبه  ه   هر  ترکې مرتله   ې

ځتببببببببه لببببببببه امببببببببن څخببببببببه  ؛ډیببببببببرا ا تهببببببببا  ا

 وسبببببُّ  يببببب    ې  ترَلسببببه شبببببوا ډاډ  

ااببببب  ااسببببببانان لبببببه او ببببببچبببببې  یلببببببوا   او او
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و ا تهببببباوو تبببببه فتبببببر و ببببب  . لبببببه همبببببدې خسلبببببو نبببببوا 

  موخبو او  ولبو   دو    واا    tالله و هله

او تهبببببببببباام  الببببببببببه او ببببببببببچببببببببببې  و  ا تهبببببببببباوو   ببببببببببواا  

 ېوا او  بببببببځ بببببببم  او  و ا نتبببببببو ایجبببببببا ول  وسبببببببتانه

عهبباات   و یببه څخببه او محهبب   ېمهیببلببه تببرمنت 

 فرما(   اقصې ا ا 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ 

ک  ک  گ  گ  گ  گ  

چڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ڳ  ڳ    ڳڳ

 [.40الروم  ]

  تتمبب  او عظمبب  لببه  tاو   اللببه 

اښو څخه ځهیې  ا   و چې   تاسو له نبوسې او 

دمس څخه (ې تاسو ته  ځې یهبدا  ب ې؛ تر بو 

  هغوا یه  ن  کبې آاام و ب ئو   تاسبو گم بوا 

او  بببځې  تببببرمنت (بببې مهنببببه یهبببدا  بببب او یبببه ا ببببتها 

  هغبببببه چبببببا سبببببراو چبببببې  ا  بببببکااا  لهلونبببببه   و 

 لسااا چې تفتر  و .

لبببببببببببه تهبببببببببببات  ا تهببببببببببباوو څخبببببببببببه واوسبببببببببببته   نبببببببببببواو 

بببببببببببببې او  انبببببببببببببباو  واا او یببببببببببببببه  ا تهبببببببببببببباووو لتببببببببببببببه  ا نکب

بببببې    خبببببببآ    لو ولببببببو او او  واوسبببببب   یبببببب او کب

ځلولو واا اااسي  . وا ا  ول  ځې او م بوا تبه 

َلاا براببببببببببببرو و تر بببببببببببو لبببببببببببوم ا خسلبببببببببببې تهبببببببببببات  

غ غو بتیې یعیبې دمسبص  غرنبهېو هغبه هبم یببه او 

چای زیال او یه م رو  تو هو یواا    .    غو 

غو بببتنو لببببه یبببواا  ولببببو څخبببه   ترَلسببببه شببببوې 

آاامتهبببببا یبببببر بمسبببببټو ااسبببببان    ې دو بببببه  يببببب   

تر ببببو نبببببوا مسبببباولهتونه ومیببببب و خسلببببه  نبببببدا یبببببه 

ببببې  ببببام کب سبببببمه تو بببببه ترسبببببرا  ببببب   او یبببببه  وهبببببم ګب

 خسلو بمس يزو اواا  ا تهاوو ته یام و   .

   بببواا    دو ولبببو لبببه موخبببو څخبببه یبببوا هبببم   

اوانببببببببببببه  اقببببببببببببصې یببببببببببببو ایببببببببببببح  او چببببببببببببې و  او سببببببببببببالم 

چای زیببببال تببببه ا تهببببا لببببر و نببببو  ببببواا  لببببوم ا  اوانيببببز 

شاخببونو لسبااا َلام مر ه  نح  ي  و چې    غبو 

 او ا نن شرای  یکې چمتو   .

  ببببببولیې بمسببببببټ لببببببه  ببببببواا  څخببببببه دببببببو   tاللببببببه

 ببببببب ا او هغبببببببه (بببببببې یبببببببو مهبببببببم ایبببببببح بللبببببببی  او لتبببببببه 

  رنېه چې یه خسح یاک  هم کې فرما(  

پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 

چٺ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 

 [.2الیساء: ]

 وشبصئ و وډااه هغبه اببه مبل اې خلتو! خسله 

ه ئ او لبببیيبببدا رببب   ېنبببه  ببب  گآ مربببس  ه يبببولببب ېچببب

ه ل واته یيدا ر ا او بيا  ېگتوا  بيا دو ا  ېهغه  

 .ر ل  یهدا ې غو  وا ا ډېر س   او  ځ

 همداانېه یه بح مهااک آی  کې  اقصې فرما(  

یَةةةةا أَیةَُّوةةةةا الیَّةةةةاُس ِذنَّةةةةا َخَلْقیَةةةةاُكْد ِمةةةةْن اََكةةةةٍر َوأُنْةثَةةةةى چ
ُهةةُ  هًا َوقَةَبائِةةَی لِتَةَ ةةاَرُف ا ِذآلَّ َأْكةةَرَمُكْد ِلْیةةَد  َوَجَ ْلیَةةاُكدْ 
 .[۰۳: ]الحجراتچ اللَّاِل أَمْةَقاُكدْ 
ه يببو نااينببه گ ببول  لبب ېتاقببص   مببو  اې خلتببو! 

 او   یيببببدا ربببب   ياسبببب گتببببوا  او  ببببځې   گآ م

سببرا  ېچبب وو رځببوا  ېسببااا مببو خ لونببه او قهيلببل ې 

بببببببا ووم ژابببببب 
 
ېبببببببر ډ ېتاقببببببصلبببببببه  ېد  اللببببببه یبببببببه و انبببببب یقهن

  چې ډېر تقوى لرون ى و . وعهتمن هغه  ى

ااسببببباا  خلقببببب  او    همبببببداااا تیبببببرت محمبببببد

  واا  دو واې ته اشااا  و  او  اقصې فرما(   

بببباُس }
َّ
َهببببا الن   

َ
ْم  !أ

ُ
َبببببار

َ
نَّ أ َِ ببببْم َواِتببببٌدو َو

ُ
ك  َابَّ

 ِإنَّ
َ
َل
َ
أ

و   
ِمبببببب   ََ ببببببى َ 

َ
  َعل
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َ
 ف

َ
 َل

َ
َل
َ
 َواِتببببببٌدو أ

َ
َوَل
 
َ
ْسبببَوَ و َوَل

َ
بببى أ

َ
ْتَمببَر َعل

َ
 أ
َ
و َوَل  

بببى َعَرِبببب  
َ
  َعل
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ْ
ق
َّ
 ِبالت

َّ
ْتَمَرو ِإَل

َ
ى أ

َ
ْسَوَ  َعل

َ
  .(۱){أ

اې خلتببو! خنببز اوقببصئ! ستاقببصې اب یببو  ا  

  یبببببببببو  او خنبببببببببز اوقبببببببببصئ! او ستاقبببببببببصې یبببببببببها گآ م

عربببب  لبببرا یبببر  َمببب  او  َمبببب  لبببرا یبببر عبببربو سببببوا 

تبوا لبرا یبر سبوا غبواواای نبه لبر و مېبر  لرا یر تبوا او 

 یه تقوا سرا.

یبببه خسبببح  ې دبببام   بببهم  تیبببرت اسبببول ا بببرم

کېو  ول ب رن  ته  ا یهغام استوایو چې هبر ډول 

ببې  نبب ا  و قبببوم  او  بیبب  توميزونبببه نببااوا او اسبببهم کب

ځببببببباا نبببببببه لبببببببر  او   غبببببببواواا  او برتبببببببر  معهببببببباا (بببببببې 

لبببې څخبببه ولبببراو بل tيبببوااې تقبببواو یعیبببې لبببه اللبببه

 ا. یبببه همبببدې بمسبببټو اسبببهم   ولنبببه بایبببد لبببه هبببر 

ډول نبببببببب ا   او قبببببببببوم  توميزونبببببببببو څخبببببببببه یا بببببببببه او   

  ولیې  ول غ   (ې یو موټ  او متحد و .

ونناوې او َلا واې      تیرت اسول ا رم

ببې   و نبببو بایبببد  غبببه  ډېبببرو لبببو و مفببباههمو لرونکب

لبببببببببو  مفبببببببببباههم   ځببببببببببان لسببببببببببااا ب لېببببببببببه او نمونببببببببببه 

ببببې    ببببببواا  او و رځبببببوو او  هغببببببو یببببب ه سببببببهوا  کب

 بببببببو ااسببببببباا  او  ؛ بببببببولیې  بببببببول نظبببببببام دبببببببو   ببببببب و 

اخهقببببب  ن تمر بببببب  مبببببو یببببببه برخببببببه شبببببص و لببببببه  غببببببو 

َلا بببوونو څخبببهو الهبببام اخآسبببتح ااسبببان خسبببح 

 یيژنداې ته اسو . tځان او خداا

کلببه چببې ااسبببان خسببح ځبببان وميژانببدا او   ځبببان 

یه هکله (بې معلومبات ترَلسبه  ب لو هه کلبه   

تقونببه تببر پښببو نببه َلنببدې  ببو . خلتببو او  ببولیې 

   بببولیې او و ببب و یبببه و انبببدې یبببه مسببباوله تو بببه 

بببې    ګامونبببه اوچتببببو و   عقبببح او تببببدبيز یبببه اڼببببا کب

ځببببببببان او    بببببببببولیې  ولبببببببببو و بببببببب و لسببببببببباااو   خيبببببببببز او 

   ېی  َلاې چااې برابرو .

عقببح   ااسببان یانېببه گسببرمایه   او  ببوک چببې 

  سببببالم عقببببح  ښببببتن و و    ببببولیې لسببببااا   ببببوا 

اقببببببب    يببببببب او    بببببببواا  او  بببببببولیې   یرمختببببببب و و

 و ې او سعا ت سبُّ  رځ . 

هغببببه ملبببب  چببببې و بببب   (ببببې   اوغ عقببببح او  ببببولنيز 

 اک خاونببببببدان و و سبببببببر لببببببو   او کامهببببببباب ببببببببه 

و و  ولنبببببببببببببببببه او چایيزیبببببببببببببببببال ببببببببببببببببببه ا بببببببببببببببببتآنوا و   

خهیبببون او و ې لببببواې تببببه بهببببا( . هغببببه  ولنببببه 

چببې چببااواک  او م ببران (ببې  مببنو   سببالم عقببح 

بببببببببببه  ښببببببببببتنان و و   نهتمر بببببببببب و و ې او او تجر 

 سعا ت یه لوا به ګامونه یواته  و .   

 ... بها نوا 

 خذونه:أ م
  .س ن أب   او  -۱

 متف  علهه. -۳

  ا تز محمو  عنای .  سهاس  ااسبوو  -۳

  س ن ابن ماده. -۴

 .مخ ۴۱  کاان هوانااو تیا  هاا  اوا  -۵

 مسند أتمد. -۶

 

 

اوَل ونو سالمه اوانه  ا. هغه  کب  چبې 

بایببد   ځوانببو اودهنببو   یببام و  و رځبب و 

 ا  او چببببببې یبببببببوااې   اسبببببببح تولهبببببببد نبببببببهو 

بببببببې   اوَل ونببببببببو کاملببببببببه او هببببببببر ا خيبببببببببزا  بلکب

بې ونآسببص . ځببوان اودببين  اوانببه یببه یببام کب

   بببواا    دو ولبببو یبببه لوم نبببو واځبببوکې 

 غه مبلُّ ته یام و   .باید  

  سبببببببالمې اواابببببببې   موضبببببببو  یبببببببه هکلبببببببه 

ونببببها شببببوو چببببې  اانېببببه اوانببببه ب هب ببببح 

بببببببببببب  او  عببببببببببببباطف و  بببببببببببببولنيزو عقلببببببببببببب و فهنکب

اخهقببب  ابعبببا  لبببر .  رنېبببه چبببې  ببببولنيزا 



 

    

 

 

   

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

 منحیدث یانسان یزیبا بصورتانسان 
 وکل چده دارای ایددلو ی  درعموم و 

در جستجوی  خیر باشد و یاباور دینی 
 حدوادث روزگدار و آفتهدای ازنجات 
 و دریافت خوش بختی ها بوده تکاپوی

بندا در عالم اسباب و معنی  می باشد,
است که  بر ایده و باوری که دارد برابر

یدا  علمدی ویا غیر دینی  نددینی باش
بدبختی  حوادث، ای نجات ازبر تجربی

هدای سدعادت و رسیدن به و دریافت 
بایدد  ؛خویش تلاش می نمایدزندگی 

 ترین انگیزه امید بر رگبزدانست که 
ایمان به خداست امدا  ،زندگی آینده و

د نمی نمایاز حیث کل انسان ها تلاش 
ی ایشدگوف بدهبه هددف رسدیدن تا 

ولدی  برسد، است ممکن آنچه زندگی
مدؤثر و نقدش کسدانی  در این مددار

هایشدان تلداش آید کده بدر سازنده 
با انگیزه دروندی شدان  توصل عمیقاً

داشته باشد همانا بدا علاقده در ایدن 
در تکداپوی تا انتهدای حیدات مجال 

بدسددت آوردن آن باشددور خدداص و 
د, ندآورمی سعی به عمل  قوی گیزهان

فدراهم راستای  را درضروریات لازمه 
را در ندگی زبه  مؤفق سیرآوری طی م

 کار می بندند، واضح و مبدرهن اسدت
رسددیدن بدده مقصددد متعددالی  هرا

نهادینده  را زندگی دنیا کهخوشبختی 

 ،بسدتگی بده انتخداب سدالممی سدازد 
طوری که  ،متناسب انسان دارد شایسته و
ھ    ھ  ے   ے  ۓ  چ  عال می فرماید:الله مت

  22الرلد:  چۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ
غییدر را ت قومی لخداوند حا در حقیقت »

آنان  تا وقتی »و عافیت از نعمت« دهدنمی
 از طاعددت« دارنددد در دلهایشددان آنچدده
پروردگدار  پدس« تغییدر دهندد »خداوند
، است داشته ارزانی بر قومی را که نعمتی
در  را کده ، آنچهقوم کند تا آننمی سلب

، تغییر است نیك از خیر و اعمالضمیرش 
 فرشدتگان دهد لدذا حفدظ و نگهددارین

 در هنگدام عزوجل خدای کهاست  نعمتی
را  شدر، آن سوی نفسها به شدن دگرگون
 خداوندد بدرای و چدون »کندمیدگرگون 
و  : آسدیبییعن« را بخواهد ایبدی قومی
 برگشدتی هدیچ پس »را و عذابی نابودی
 رداندیبرگ : هدیچیعندی« نیست آن برای

 : چدوناسدت ایدن معندی قولی ندارد. به
کندد،  اراده ایبدی قومی برای أدخداون

کنددد تددا بلددا را ا مکدددر میر دلهایشددان
کدار  بجز او هدیچ آنان و برای »برگزینند
 را بدهبارشدان  و کدار کده« نیست سازی
برندد،  پناه سویش به آورد و چون سامان
، این کند. بنابر دفع ز آنانرا ا الهی عذاب
 سدویبه عزوجل خدای از طاعت برگشت
 از نعمدت انحراف؛ ، در نهایتوی معصیت

 رنج سوی به ، از آسایشمصیبت سوی به
 خددای د که استذلت  سوی به و از عزت

در  مهلدك ورطه ما را از این عزوجل
 –د یعنی خداوند دارد. خود نگاه پناه

 قومی را تغیر نمی دهد تا خودحالت 
د . روی ندر نفس خویشتن تغیر نیاور

ایددن منظددور انسددان در سدداختار 
سرنوشتش مختار خلق گردیده و  در 
این دنیای کارزار  رقم اعمال نیدك و 
بد، خوشبختی و نگون بختی بدسدت 
انسان در عالم اسباب واگذار گردیده 

 است.
 انسان در جستجوی نجات 

همیشه در تلاش و پیکدار آن  انسان
دوران است که خود را از نا ملایمدات 

برهاند و به خوش بختدی هدا زندگی 
اسدلام شدریعت از منظدر  نائل آیدد،

توفیق عبور مسئون از این مسیر پدر 
و رسیدن به مقصد متعالی  خم و پیج 

بدون تمسك به قرآن و سنت در بسا 
دشدوار و غیدر ممکدن  قضایا

فریددگار خدالق آ،خواهد بود 
آفریددد کائنددات کدده انسددان را

درحالیکه او را دارای بصدیرت 
درک خدوب و بدد نیدز  ،وتمیز
باشدد بدا تمسدك تا ،گردانید

ای علمدددی هدددبدسددت آورد
پیدروی از  اهتددای و وتجربی

خویش  نجات  هآئین سماوی را
در روشنائی علم و معرفدت را 

چنانچه  ست آورد,دو بدریافت 
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اد خددا بایدد به یحالیکه همیشه  در
با مشدکلی مواجده که همین خیربود، 

پنداه  رحمدت وی درگاهه می شویم ب
درخواست کمك مدی  از او می بریم و

برای اینکه خداوند دعای مدا را .کنیم
کمال ایمان  حسن ظدن اجابت کند، 
 طوریکه در حدیث آمده در کار است,

ل رسةة ل اللةةال لةةن أهةةي هریةةر  قةةال: قةةا :اسددت
اللال سبحانال أنا  :) یق ل صلى اللال للیال و سلد

 .... وأنةا م ةال حةین یةذكرني لید ظن لبدي هةي
یعنی الله تبارک و تعالی بده حسدب 

و بنده اش باوی معامله می کند گمان 
الله متعال همرای بندده اش درهمده 

ناظر و دعای وی را می  حالات حاضر و
 .پذیرد

 :گرامی فرمودندپیامبرچنانچه 
ٌد یَةةةْدُل  اللَّةةةال َم ةةةالی َمةةةا َللةةةی اأَلْرِ  ُمْسةةةلِ  »

هِةةَدْلَ ٍ  ِذالَّ آمَةةةاُ  اللَّةةال ِذیَّاَهةةةا  َأْو َصةةَر  لْیةةةاُل ِمةةةَن 
« السُّ ِء ِمثْةَلَوا. ما َلد یدُْع هِ ْثد  َأْو َقِطیَ ِ  رِحةٍد 

اللَّةةال » فَةَقةةاَل َرُجةةٌی ِمةةَن الَقةةْ م: ِذاًا ُنْ ثِةةر. قَةةال: 
روا  الترمةةةةةذ  وقةةةةةال َحةةةةةِدیٌث َحسةةةةةٌن «. َأْکثَةةةةةةرُ 

َصِحیح: َوَرواُ  الحاِکُد ِمْن ِروایِ  أَهی س ِیٍد َوزَا  
 .«َأْو َیدَّخر لاُل ِمَن اأَلْجِر ِمثْةَلوا» ِفیاِل: 

 سنن ترمذي.
بدر روی زمدین مسدلمانی "یعنی: 

 ئی به دربار خدا نمایدد،نیست که دعا
د، یا مثدل مستجاب می نمای خداوند

بدددی را از وی دور مددی گردانددد،  آن
ناه و قطع صدلهء رحدم مادامیکه به گ

دعا نکند. مردی از آن گدروه گفدت: 
بعد زیاد دعا می کنم. فرمود: به ازین 

خداوند بیشتر) یعنی احسان او تعالی 
 از درخواست شما زیادتر است(. 

به خداوند واقعی باشدد،  اگر ایمان
هیچوقت و در هیچ شدرایطی  اًمطمئن
ان نخواهدد گذاشدت و قبدول متنهای

ر هر اتفاقی کده در خواهید کرد که د
زندگی مان می افتد چه به نفع و ضرر 

خدالی از حکمتددی  اًمدا باشدد ظدداهر
در آن حددال باعددث امیددد و  نیسددت.

 بوده می باشد کده تتی محزوونیتنگدس
شان به مشاهده بدن و جوامع از سیمای 
تاری  زیبای تمدنی ایشان  ، زیرامی رسد

اسدت،  رخدت پیچیددنو در حال افول 
خدود  ،تعدالی امنیدت و ازملت های آن 

 یدنا، بهره درسدتی ندارندد کامل کفائی
 زیدادسوالی است که پاس  آن به شرح 

 هدا. لازم می پندارم که از خودنیاز دارد
بده خداوند وعده نصرت که  ؛باید پرسید

حاجددت  ؟ چددرا!؟ مددومنین کجددا شددده
 شما حتماً د؟سازان را برآورده نمی ایشه

تا به حال در زنددگی تدان بدا شدرایطی 
که با مشدکلی سدخت  !؟مواجه شده اید

 فریاد سر دهیدد و و آمده باشیدگرفتار 
، اما یدطلبب ناله و گریه کنید و از خداوند

 هکدا هدم داشدته باشدید رآن احساس 
خداوند به حرف هایتان گوش نمی دهد و 

اینها از ، تر می شود دشوارشرایط هنوز 
بده به آن که عواملی دارد  فلسفه و خود

 می پردازیم.قدر امکان 

 اعتقاد ضعف  -1

 ما به کمال قدرت الهیباور های گاهی 
وجدود و  از حضدورمی گردد که ضعیف 
حال در  یطشرای زمینه ها ودر وی ذات 

به صورت راسد  می گیرد تشکیك قرار 
آن به قدرت و معییدت خددا باورمندد و 

از وجودآن ذات قادر  ،نداریمکامل ایمان 
 م،یغافل حیات خویش و توانا در هر حال

 باوجودی که خداوند می فرماید:

 .(مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ)

 .(70)-سوره ق 
در  زبدان را بده سدخنی هدیچ» ه:ترجم
ندزد او  کدهمگدر این» آدمدی« آوردنمی
بدر  کده« است ای حاضر و ناظر ینگهبان
را  ، آنکددرده نظددارت و عملددش سددخن

دو  آن کندد پدسمی نویسد و ثبدتمی
 اندد. بده، حاضدر و آمادهنگهبان فرشته

 وی نالهحتی  چیز انسانقولی: آنها همه 
 آنچده به هرنویسند.را می اشدر بیماری

 .خداوند آگاه است( )دنسخن می گویکه 

 د: تعالی می فرمای الله تبارک و

ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئوئ  ۇئ   ۇئ  

 5 – 1اهنساآل:  چېئ  ېئ  ىئ
 را از نطفده ما انسدان هر آینه »یعنی

در  مراد از انسدان« آفریدیم مختلطی
 فرزندان همه یعنی انسان اینجا: جنس

« بکشدانیم آزمدونش تا به» است آدم
از  که آفریدیم را در حالی یعنی: انسان
 ایمرا داشته او قصد آزمونشآفرینش 
 امدر و نهدی خیر و شر و به تا او را به
 سددبببدین« او را پددس» بیازمدداییم

یعندی: در او « شنوا و بینا سداختیم»
 تدا ادراکدش را ایجاد کدردیم حواس
 . گردد کامل
، دادیدم او نشدان را به ما راه هرآینه»

« یدا ناسدپاس شدکرگزار باشدد خواه
و خیر و  و گمراهی هدایت یعنی: ما راه
 آن ، او را بدهنمایاندده انسان شر را به

 و مضار آنها را بهو منافع  آشنا ساخته
 او خود بده کهطوریبه ایماو شناسانده

یداب  راهبددان  خویش و عقل فطرت
 گردد.
این انسان بدا هددف اصدلی  چرا؟ اما!

خلافدت  و أخلقت که شناخت خددا
آن در روی زمدین مدی باشدد کدده در 
تحکیم اوامر آن  خوشدبختی نهفتده 

خویش و اکثر است خوشی ها را برای 
اسدلام  دیدنمی آورد، بار نبه  یتبشر

متضمن حیث یك عقیده که من
با وجدود  ،است عادت انسانس

ن مسدلما ادعای دین مدداران
در مهربدانی و رحمدت  امروزی

تمددن و وجود شدان تبلدور و 
ای هدددر عرصدده ی یشددگوفا
اصلاً دیده نمدی شان ای زندگی

شود و یا به ندرت دیدده مدی 
شددود، در حالیکدده لددایق آن 

، زنددگی بدر عکدس بودند، اما
مسددلمانان آگنددده بددا رقددت و 
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 دلگرمی ما در زندگی می گردد.

 گناه وجود  – 2

در زندگی خود گناه هدای زیدادی ما 
از  همزمدانبدا وجدود گناهدان داریم 

 خدای خویش بدون توبده و بازگشدت 
داریم. از مصائب را  نجات  انتظار کمك
 مدا بده عندوان والددین،به طور مثال: 

زمانی که فرزندانمان کاری بدر خلداف 
آن هدا را آیا میل مان انجام می دهند، 

می کندیم نمی کنیم و سعی ن سر زنش
تا مایه عبرت  کنیم به نحوی تنبیهشان

، پدس چطدور از خداوندد شان گدردد
یم با وجود این همده گنداه و انتظار دار
، بی درنگ از تقصیرات مدا در معصیت

و   دهدددنجددات گددذرد و از مشددکلات 
 .کمك کننده ما باشد؟

ا در زندگی خدود بده م در صورتیکه 
 آغشته و عادت کرده ایم انجام گناهان

و حاضر به ترک آن نیستیم، یا در حال 
انجام کارهایی هستیم که نباید انجدام 

خلدداف راه راسددت   در مسددیر ,دهددیم 
ی هدا دعااجابت ، انتظار یمدار حرکت 
از منطق عقلی معقول و از دیدباور مان 

 می آید؟.یقینی به نظر های دینی 
 نمشعر بر ایدداستان صاحبان باغ   
خبدر  آن است که قرآن کریم از مدعا

 » 52القلةةد: چہ  ہ ھ   ھ  ھچ میدهددد: 

کده مدا  راسدتیبدر مدا به یگفتند: وا
 .«مایبوده انگریطغ
ۓ   ڭ  ڭ   ڭ     ڭ    ۇ   ے   ے     ۓ چ 

  51القلد: چۇ

پروردگارمددان بهتددر از  میدواریددام »
کند، همانا ما رو  نیگزیما جا برای راآن
 .«میپروردگارمان دار سویبه

اگر از خداوند انتظار داریم تا ما را به 
حاجت هایمان برساند، پس ما نیز باید 

خدا و به سوی اوامر در جهت نزدیکی 
ارتکاب از و گام برداریم  آن ذات کریم

فاصدله و نمداییم پرهیز گناهان  تکرار
، امیدوار رحمت و اجابدت دعدا گیریم

هستید و توصیه می کنیم که با توجده 
به آیه ی فوق اگر دچدار امدری خلداف 
دین و عقیده شده اید، توبده نماییدد و 
سعی کنید گذشته را فراموش کنید و از 

 آن تجربه بگیرید. 

با تمام قلب خود به خداوندد اعتمداد 
به عقل خود متکی نباشدی. تنها کنی و 
مسدیر زنددگی اههای و ر رعم در تمام

که چگونه  کنی باورو خود او را تصدیق 
بدده بهتددرین چیزهددا هدددایت  تآن ذا

 .خواهند کرد

 انتصاب مسیر سالم – 4

 ونددخدااراده و  مانظرمبهترین ها از 
متفاوت است اغلب ما در مواجهه با یك 

 گیر می آیدیم و شرایط سخت و دشوار
یم هر طور شدده ازآن خدارج می خواه
 فتن از آننجدات یداخواهدان  شویم و

 .یمحرانب

به  ی را می خواهیم کهیها گاهی چیز
عددم مصلحت ما نیسدت، در صدورت 

می گدوییم خداوندد هدیچ  دست یابی
 .ما نداردخواسته های توجهی به 

به یاد داشته باشید که بهترین اتفاق 
از نظر شما با چیزی که خداوند برایتان 

مقددر کدرده بهترین می داند و برایتان 
است، فرق دارد. خداونددی کده مدا را 
آفریده و از روح خدود در سرشدت مدا 
دمیده، بیش از خودمان مصلحت مدا را 

 .می داند
پس با این تفاسدیر شداید چیدزی کده 

 خویش باشیم.
 فرمودند: پیامبر

 یبسةةةةع ال بةةةةد ذلیةةةةال أآل لیسةةةةتحیی یاللةةةال م ةةةةالذآل »
مسةةید  .«فیومةةا خیةةرًا فیر همةةا خةةائبتین یسةةألال یدیةةال

 احمد

یداء حهماندا خداوندد متعال "یعنی: 
 یسورابهدستانشبندهکه ند از اینکمی

از او  کددهیدرحددال -بددردارد دعااو بدده
آنها را  آن ذات مهربانخواهد میخیری
 «. برگرداند خالی

 تحمل چالش های زندگو – 3

یاد  و الله متعال توکل نماییمباید به ما 
در صدورت  بگیریم که با هدر چالشدی

و باور ما ایمان نیرو می گیرد  استقامت
 .یابدافزایش می به آینده 

هرچده بیشدترتمرین  مانندیك عضله، 
 .بیشترتقویت میشود کند،

امتحان های الهی، دلشکستگی ها این 
و شرایطی که خارج از توان ماست ما را 

د که به خدای متعال دارمی و وا مجبور 
خددود روی آوریددم اللدده تعددالی مددی 

پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   چفرماینددد:

 87ی سةف: چٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٿ  ٺ  ٺ

میدد مباشدید ا اخدا نیعنی: و از رحمت
ز گددروه کددافران کسددی از زیددرا جدد
 شود. مید نمیا اخدا نرحمت

این آیده بددین معندی نیسدت کده 
مومنین نا امید نمی شدوند زیدرا اللده 

 زمر می فرماید:  63تعالی در آیه

ھ  چ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ھ  ھ    ھ  ے

 35الزمر: چۇ   ۆ    ۆ ڭڭ  ۇ

بنددگانم، ای  بدرای محمد( بگو:  ) »
 ،یددایت زیاده روی کردهمعص در کهآنان

ه مأیوس و نا امید از لطف و مرحمت الل
الله تعالی همه گناهان را  نگردید. قطعاً

آمرزد، چرا که او بسدیار آمرزگدار و می
 «. مهربان است

این نا امیدی مساوی کفر مطلق  بنابر
ان شاء الله که شدما ایمانددار  نیست و

برایمان اتفاق افتداده بهتدرین 
 .مقدرات است

 درک حکمت الهو – 5

در مسددیر زندددگی انسددان 
های پیش مدی  حکمت و درس

 تجربده حداباید آن از که  آید 
با مشاهده یدك وقتی صل کرد 

 ان مددرد و یددا زنددی از نددان آور
را از  یششغل خو ای  خانواده 
د، یاد گرفتیم کده میدهن دست
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ    ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  

ۅۅ    ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ 

القصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص: چۉ   ۉ   ې  ې

 مفسیر ن ر81

آندددان کددده دیدددروز آرزو 
کردند به جدای او باشدند، می

ی )هنگددامی کدده ایددن صددحنه
خراش را دیدند( گفتند: وای! دل
روزی را برای هر  وندخدا هنگاآ

کس از بندگانش کده بخواهدد 

 .رسان استروزی متعال خدای 
ې  ى   چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ې

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   

 مفسیر ن ر 1٢الرلد: چۇئ

که  روزی را برای هرکس الله متعال
و او را متمسّك به اسدباب و  بخواهد)

علل ظاهری ببیندد( فدراوان و فدراخ 
گرداند، و آن را برای هدرکس کده می

بخواهد)و او را غیر متمسّك به اسباب 
و علل ظداهری ببیندد( کدم و تندگ 

نماید. )کافران( به زندگی دنیا شاد می
و خوشنودند، و زنددگی دنیدا هدم در 

ی بدیش برابرِ آخدرت، کالدای نداچیز
 نیست.

با  هگاهی بهتر است در هنگام مواج
شرایط سخت، به جای اینکه بپرسدیم 

از خود چرا خدا به من کمك نمی کند، 
ل بکدددام تقصددیر و عمددبپرسددیم 
به آن گرفتار گردیدیم و در  ناشایست

از فکر راه های بیرون رفدت باشدیم و 
پیش آمده و گرفتداری در این شرایط 

 درس بگیرم؟زندگی 

  سفه مشکلات  زندگوفل – 6
و تدداری   کددریم داسددتان  وندددخدا
ما را می سازد تا روزی آموخته زندگی 

هددای خددود را بددا دیگددران در میددان 
ر آینددده درسددی باشددد و د بگددذاریم

ه الله منعال در قرآن کریم مدی چچنان
ہ  ھ   ھ   ھ  چ  فرمایددددد:

دهد و برای هدر کدس کده گسترش می
 گرداند)بخواهد روزی را تنگ و کم می

ما از این واقعیّت غافل بودیم که  و چرا
ی داشتن و نداشدتن مادیدات، وسدیله

آزمایش مردمان اسدت و بدس؟!(. اگدر 
و تفضّدل  نهداد)خداوند بر ما منّت نمی

فرمددود، آرزوی دیددروزی مددا را نمددی
کددرد، و امددروز همچددون بددرآورده مددی
بدرد. )به دل زمین( فرو می قارون( ما را

گردند)و یکافران رستگار نم هنگاآوای! 
حتمدداً عددذاب خدددا دیددر یددا زود 

شود(.سددتایش گریبانگیرشددان مددی
خداوند است که در همه مشکلات ما را 
تسلی می دهد، تا بتدوانیم بدا آرامدش 
خود به کسانی که در مشکلی گرفتدار 

 .شده اند نیز تسلی بدهیم

وفاداری خداوند بده احسان و تجربه 
قدوت و ما در این اوقات سخت، باعدث 

فرد  مقدرات می شود که وقتین اطمینا
در شدرایط سدختی را گری دیمبتلا به 
ی مدفته ، با اطمینان گمی بینیمگرفتار 
 لدازم مدی دانددرا : خددا آنچده توانیم

می داند بده بهتر را او  داناست و خیر ما
 یاری آن ذات اعتماد باید کرد. کمك و

 زندگو در مسیر خگفتو ها -3

ت های خداوند شگفت انگیز اسد کار
که خداوند در همه  دایمان داشته باشی

باور حال ناظر ماست و می داند چگونه 
اندیشدیم و از می  نزدیكداریم و به  ها

 .وی غافلیم مقدراتعجائب حکمت 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   چ 

ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ   ۉې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  

 مفسیر ن ر.78الروم: چائ  ەئ  ەئ  وئ

عنی خدا ذاتی است که بادها را وزان ی
انگیزندد. سازد و بادها ابرها را برمیمی

سپس خدا آن گونه که بخواهد ابرها را 
گستراند و آنهدا ی( آسمان میدر)پهنه

ی بالدای یکددیگر هائرا به صورت توده
دارد و)پدس از انباشته و متدراکم مدی

بیندی کده از تلقیح، ای انسان( تو می
بدارد، و بارانهدا فدرو مدیلابلای آنهدا 

( را بخشباران حیدات هنگامی که آن)
باراند، آندان بر کسانی از بندگانش می
پس اگر  گردند.خوشحال و مسرور می

 رود،ما پدیش نمدیچیزی مطابق میل 
بده  و بسپاریدباید  به خدا آنراعاقبت 
 .دکر اعتماد اوقضای 

 راز رگ گردن به ما نزدیك تخداوند 
 . ماست

  می فرماید : قرآن کریمدر ه طوریک
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چ 

 چڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ
 مفسیر ن ر مرجمال انصار  :2٢ق: 

به راستى انسان را آفریده ایدم و مدى 
دانیم نفسش چه وسوسه اى به او مدى 

 به او از رگ جان نزدیکتریم کند. و ما

 خلوص عبادت   -8

برای خددای  مان خالص عبادت های
 انگیزه ایمانیبا شوق و عشق  مهربان و
بده صدورت مقطعدی و یدا کدم نیست 

طوریددك در علدداقگی پددیش مددی رود 
 می دهد:خبرازحال منکران کریم قرآن

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ 

ڻ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ 

 چۀ  ہ  ہڻ  ڻ ۀ  
 مفسیر ن ر. 51لقماآل: 

)منکران خددا( هنگدامی که)سدوار 
هائی همچدون  شوند و( موجکشتی می

گیرد، خالصانه خددا کوه آنان را فرا می
خوانند و عبادت را خاصّ را به فریاد می

دانند. ولی هنگامی کده آندان را او می
نجات داده و سالم به خشکی رساندیم، 

را در پدیش  یروبرخی از ایشان میانه
گیرند)و بدر ایمدان خدود وفدادار و می

مانند، و تعداد زیادی دوبداره پایدار می
خدا را فرامدوش کدرده و راه کفدر در 

ی مدا را هدیچ هاگیرند(. آیدهپیش می
کسی جز خیانت پیشدگان ناسدپاس، 

کند.(مگر نده اینکده گداهی انکار نمی

https://www.alamto.com/sleep/dream-interpretation-quran
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را فقدط بدرای  …و  روزه و نماز اوقات
رفع تکلیف و گاهی حتی از سر اجبدار 
می خوانیم؟ خداوندد نیدازی بده نمداز 
خواندن ما ندارد، نماز بدرای نزدیکدی 

کدار را  روح ما به اوسدت و اگدر ایدن
خالصانه انجام نددهیم، هدیچ ارزشدی 

 .ندارد
در آیاتی که نازل کرده  مکرراًخداوند 

فرموده عبادت بندگانی را دوست دارد 
صانه برای وی باشد شاید یکدی لکه خا

از دلایلی که فکر مدی کندیم خداوندد 
ما را مسدتجاب نمدی  تاآرزوها و حاج

نه او را صددالکنددد، ایددن اسددت کدده مخ
 .معبادت نمی کنی

 تحمل وخکیبائو -9

در اسددلام تحمددل و شددکیبایی از 
جایگاهی خاصی برخوردار اسدت امدا 

باید این را است  اندکما  تحمل و صبر
خددا ویا تقدیرجدول زمانی بدانیم که 

مدونده پدیش پلدان  وبا جدول زمانی 
روی ایدن  ،ما یکسان نیستبینی شده 

الله متعال بندگانش را به صبر و  منظور
دعوت مسیر زندگی شان  درشکیبائی 

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ می فرمایدد:

 235البقر : چۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

یدد! از اای کسانی کده ایمدان آورده
بردباری و نماز)در برابر حوادث سدخت 
زندگی( کمك بگیریدد)و بدانیدد کده( 

و یدار و یداور  خدا با بردبداران اسدت)
ایشان است(. او بهتر از ما می داند چه 

ن زمان استجابت دعاهدای زمانی بهتری
زمانی که  یقیناً خواهد بود و یا باشدما 

شدود مان اجابت  ما می خواهیم دعای
هندوز زمدان آن فدرا  نشده، حتمداًکه 

زیرا در خیر ما نبوده و یا  نرسیده است
اینکه عو  خیر آن داده شده که بدان 
آگاه نشده ایم و یا بلدایی از مدا دفدع 

 مفسیر ن ر.-گردیده است.

ر به خداوند توکل کرده ایم و همه اگ
چیز را به او سپرده ایم، پس نبایدد در 

نتایج آن عجله و شتاب زدگدی و بدی 
یم چنانچده اللده در پدیش گیدر صبر

ۓ  چ تبارک تعالی مدی فرمایدد:

ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇ   

 73البقر : چۆ

و از شکیبائی)و واداشتن نفدس بدر 
آنچه دوست نددارد، از جملده روزه( و 

ه دل را پدداکیزه و انسددان را از نماز)کدد
دارد( ها بده دور مدی گناهان و پلیدی

یاری جوئید، و نمداز سدخت دشدوار و 
گران است مگر برای فروتنان)دوستدار 

 مفسیر ن ر.طاعت و عبادت(. 

هر زمان کده برایمدان بهتدر باشدد، 
خداوند آرزوها و خواسدته هایمدان را 

 مستجاب خواهد کرد.
آنچده را مدی خداوند از برای اینکه 

به ما بدهدد، و آرزو داریم که خواهیم 
فددراهم آورده و روزی مددا بگردانددد و 

ه هددای مطددابق خواسددت“بایددد بدهددد 
و  مشددروع و حلددال بایددد اسددتدعا

مطالب ث بح نظر به .یمنمایدرخواست 
 .خواهد شدفوق انشاء الله مستجاب 

 خلاصه بحث:

طوریکه گفته آمدیم اولاً: اللده متعدال 
روی زمین برای عبدادت و  درانسان را 

شناخت خدویش و ثانیداً بدرای اعمدار 
زمین و اکمال خیر سدعادت و ثالثداً در 
جهت سپری نمودن آزمون الهی که در 
مقدرات وی رفته خلق و مبعوث نموده 
مبرهن است در این کره خاکی حیدات 
انسان بستگی به کار و تلاش و تنسیق 
درست و خستگی ناپذیر و مشدروع و 

باب و وسدائل در تطدابق امدر تهیه اس
پروردگار دارد بناءً انسان روی حکمت 
خلقت مسدؤولیت انسدانی دارد نظدام 
زندگی خویش را تنظدیم نمایدد، فدرد 
انسانی در کشاکش دهر به چالش ها و 
مشکلات بنا بده مقددرات کده گداهی 
تقصیرات بنده نیز مسبب آن می گردد 
گرفتار می آید، بناءً انسان مسلمان در 

ر زندگی خویش سداعی و مجدد مسی
بوده تن به شکسدت و ذلدت روزگدار 
نداده از تلاش های خسدتگی ناپدذیر 
دست نه کشیده و امیدد وار دریافدت 
نتابج مثبدت الهدی بدا تحمدل صدبر 
شکیبائی در کشاکش زمان بوده و زود 
کوتاه نیامده سر به زانوی ندا امیددی 
بگذارد در باره سرنوشدتش مقددرات 

د نمایدد بلکده پیش آمده قضداوت بد
اعمال خود را مورد مداقده و ارزیدابی 
قرار داده به پروردکدارخویش گمدان 
نیك برده دست از دعدا و تلداش نده 
برداشته یقیناً خداوندد ذات رحدیم و 
مهربان کارساز بندگان خویش بوده و 

باید یقین داشدته باشدیم  خواهد بود.
برایمان اجابت خواسته ها هر زمان که 

وند آرزوها و خواسدته بهتر باشد، خدا
إن  »هایمان را مستجاب خواهد کدرد.

یبسط العبدد  أن لیستحیی یتعال الله
فیهما خیراً فیردهمدا  یسأله یدیه إلیه

همانددا خداونددد  "یعنددی:  «خددائبتین
 بندده کده کند از ایدنیاء میح متعال

 - بردارد دعا او به یسو به را دستانش
خواهد می خیرینهادرآ او از کهیدرحال

  «.برگرداند و او آنها را خالی -
بددرای اینکدده خداونددد آنچدده را مددی 

به ما بدهد، باید  اجابت کند و خواهیم
 مشدروع الهدی ه هایخواست مطابق“

باید بخواهیم و درخواست باوده باشد 

حددیث فدوق نظر بده  .یمنمای
بدددور از اجابددت  انشدداء اللدده

دریافت پاداش الهدی نخواهدد 
 .بود

 منابع :

 قرآآل کرید. -2
 مفسیر ن ر. -1
 سین مرمذس  -5
 هرار  . -7
 مسلد. -3
 حاکد. -٢
 م تبال هاملال . -7
 مسید احمد. -8
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ببببې ااغلببببب  ن ببببب   بببببرنم یبببببلی   یبببببه تبببببدیر شبببببرن  کب
یاللببه علهببه وسببلم ابببو هرنببرا 

ْ
  عنببه اضببص  اللببه تعبباا

ته وونح   " يا أبا هرير أقح الضحك؛ ف ن رثز  
 )رواه ابن ماجه(الضحك تمي  القلُّ "

اې ابببببببو هرنببببببرا! خنببببببدا  مببببببه  بببببب ا ؛ ځتببببببه   بببببببا ا 
 ډېرا خندا ا ا و ا .

خبببو بهبببا هبببم خنبببدا    ونبببد تومنبببه  او  بببه  ببببوک 
هه کلبببه نبببه خانبببدې لببببه  ونبببدا (بببې خونبببد ځبببب  او 
هه ببببببوک  وسبببببب   او انبببببب یواا  واسببببببرا نببببببه یبببببباا و 
همبببدا َلمببببح  ا چببببې ن بببب   ببببرنم یببببلی اللببببه علهببببه 

اببببن قبببيم وسبببلم ببببه هبببم کلبببه ناکلبببه خنبببدل ولتبببه 
ی لبببببه تعبببببااتمبببببه ال

ْ
چبببببې یبببببه خسبببببح م بببببهوا  تببببباب  ا

بببان یببببل  اللببببه عليببببه  ببب    "كب بببې لهکب گاا  المعببببا   کب
بببان  وسببببلم  َيضببببحك ممببببا ُيضببببحك منببببه... لكببببن كب

"
 
 أغلُّ ضحكه تبسما

تیبرت محمبد یبلی اللبه علهبه وسبلم  ړه:ژبا 
بببه   هغببه  ببه  یببه ا ا خنببدل چببې    خنببدلو بببه و 

 ... الهته ډېرا خندا (ې مسکا وا.
لله علهه وسلم یه ملېبرو کبې   ن    رنم یلی ا 

بببببببببببااې او  ځهیبببببببببببب   اقببببببببببببص   سببببببببببببان وو چببببببببببببې  ببببببببببببوکې  کب
ببې وا و کلبببه چبببې ببببه  خوشبببهع  ببببه (بببې یبببه مبببها  کب
لبببه هغبببو څخبببه یبببو  بببس  و بببه و ببب ا نبببو ن ببب   بببرنم 

له م زمیې سرا م  یه  اقص  تال کې دما  و ب ا 
 چې او ا م  وا .

  نه. ببببب غهم لرې ؟
 یا. ؟ وې مهاش ې یهوسته او ا نهوای شصېبببب 

 یا. ببببب شسېتو مستهنانو ته ډوډۍ وا وای شصې؟
ن    رنم یلی اللبه علهبه وسبلم  به وخب   انب  
و بببب و مببببو  َل یببببر هغببببه تالبببب  سببببرا ناسبببب  وو چببببې 

ۍ نم یببببلی اللببببه علهببببه وسببببلم تببببه یببببو تببببو ر ن بببب   ببببر 
خوامببا ااغلبببه و ن بب   بببرنم یببلی اللبببه علهببه وسبببلم 

 وونح  سوال  وونک  چ زته  ا ؟
 هغه وونح   ایم .

ن ببب   ببببرنم یبببلی اللببببه علهبببه وسببببلم واتبببه وونببببح   ا 
 واخله او یر مستهنانو (ې خيزات   ا .

سببب   وونبببح  یببببر  اقبببص  چببببا چبببې تببببر مببباهم مسببببتين 
بببې امببببا تببببر  بببببواا  و  ؟ واللببببه  بببب ه یببببه  ې سبببببهمه کب

 مستهنه  واا  و  .
ن ببب   بببرنم یبببلی اللبببه علهبببه وسبببلم  اقبببص  وخنبببدل 
آن چببې انهبباب غا ببونه (ببې  ببکااا شببول واوسببته 
(ببببببببببببببببببې واتبببببببببببببببببببه وونبببببببببببببببببببح  خسلببببببببببببببببببې  بببببببببببببببببببواا  تبببببببببببببببببببه (بببببببببببببببببببې 

 وا  ا".گبخاا  
ی عنبببببببه ببببببببببببب   ۲

ْ
تیببببببرت اببببببببوهرنرا اضببببببص  اللبببببببه تعبببببباا

ا(ببب   " یبببوا وا  ن ببب   بببرنم یبببل ایببب   بببو  او و ی او
بې خنببزې  بببواې  اللببه علهببه وسبببلم یببه  اقببص  تبببال کب
چبببې یببببه و انبببدې (ببببې   صببببحرا یبببو سبببب ا ناسبببب  وو 
ن بب   ببرنم یببلی اللببه علهبببه وسببلم وونببح  یببو دن ببب  
  څخبببببببه    ښببببببب   رلبببببببو یبببببببه ا ا 

ْ
ببببببببه لبببببببه اللبببببببه تعببببببباا

ا(بب   اوس  ی بببه واتببه وو
ْ
ادببااا وغببوا  و اللببه تعبباا

هغبببه  بببه ا بببته چبببې تبببه (بببې غبببوا ې ؟  ا ببببه واتبببه 
 ه؛ خو اما اااع  خو   ا .ووا(   شت

ن بب   ببرنم یببلی اللببه علهببه وسببلم وونببح  سبب ا بببه 
تخم و ر  و  سبتز و یبه اپ کبې ببه شبين و غبټ او 

و ته وا قص و  ومرا غټ شص  لته غرونبهلو   دلو 
ا بببب    ا    واخلببببه اې  ی واتببببه وو

ْ
نببببو بببببه اللببببه تعبببباا

ااسببببانه ! تببببا هببببم یببببو شببببص  ا ببببص  م واببببیو صببببحرا(  
 ا ببببس یبببا لبببه انبببببااو سببب   وونبببح  واللببببه خبببو ببببه 

یببببلی اللبببببه علهببببه وسبببببلم بببببه هبببببم واسبببببرا 
 خندل.

  ن بببببب   ببببببرنم یببببببلی اللببببببه علهببببببه وسببببببلم   
 خنببببببببداګانو ځهیببببببببب  مبببببببببواا    تبببببببببدیثو یبببببببببه

  ډول بهان شو  دې  تابونوکې یه َلن
تیببببببببببرت ابببببببببببوهرنرا اضببببببببببص  اللببببببببببه   ببببببببببببببب ۱

ا(بب   " مببو   ایبب   ببو  او و ی عنببه او
ْ
تعبباا

  ن بببب   ببببرنم یببببلی اللببببه علهببببه وسببببلم یببببه 
و انببدې ناسبب  و چببې یبببو تببن واتببه ااغلبببی 
او واتببببه و(ببببې ونببببح ا  اسببببول اللببببه یببببل  

 ! تهاا شوم .يه وسلمالله عل
ن بببب   ببببرنم یببببلی اللببببه علهببببه وسببببلم واتببببه 

 امېر شول ؟وونح   ه  

یاله قر( و و ؛ ځته  وا    ر لې خل     او 
مو  خو    ښ  او  روندې خاوندان نه یوو ن   
 ببببببببرنم یببببببببلی اللببببببببه علهببببببببه وسببببببببلم وخنببببببببدل".گاواا 

 بخاا   
ی عرهبببببا  ۳

ْ
ببببببببب  لبببببه تیبببببرت عا  بببببصې اضببببص  اللبببببه تعببببباا

ا(بببببب  "اا لبببببببه اسببببببول اللبببببببه  ایببببببب   ا  ا و څخببببببه او
بببې یببببه  یببببلی اللببببه علهببببه وسببببلم سببببرا یببببه یببببو  سببببفر کب

بې ووتلببم چببې اا  نجلببۍ وم چاغببه او   اقببص  وخبب  کب
یببه تببن  انببه  شببوې نببه وم وتیببرت اقببدس یببلی 
اللبببببببببه علهبببببببببه وسببببببببببلم خلتبببببببببو تببببببببببه وونبببببببببح  تاسببببببببببو  ا 
و انببببببببببببدې شببببببببببببصئ و خلبببببببببببب  هببببببببببببم و انببببببببببببدې شببببببببببببول و 
بببې  واوسببببته (ببببې ماتببببه وونببببح  ااشببببه چببببې یببببه منبببب ا کب
مسببببببابقه  اسببببببرا و بببببب م و مببببببا هببببببم واسببببببرا منبببببب ې 

ن بببب   ببببرنم یببببلی اللببببه   بببب ې او تببببرې مببببخ تببببه شببببومو
و علهبه وسبلم غلبی شبوو کلبه چبې اا غو بنه شبوم

ببببببدن مبببببب   اونببببببد شببببببو و هغببببببه مسببببببابقه مبببببب  ه ببببببزا 
ببې لببببه اسبببول  ببببرنم یببببلی  شبببوې واو یببببه یبببو سببببفر کب
اللببببه علهببببه وسببببلم سببببرا ملېببببرې شببببوم و  ا یبببببلی 
اللببببببببببببه علهبببببببببببببه وسبببببببببببببلم خلتببببببببببببو تبببببببببببببه وونبببببببببببببح  تاسبببببببببببببو 
 او انبدې شبصئو خلب  و انبدې وَل لو بهبا اسبول 

ااشببببه  لببببه علهببببه وسببببلم ااتببببه وونببببح  ببببرنم یببببلی ال
مسابقه  اسرا  بومو مسبابقه مب  واسبرا و ب او 
 اځبح اانببه و انببدې شبوو اسببول  ببرنم خنببدل او 
بببببببببببې  ااتببببببببببببه ونببببببببببببح (ببببببببببببې  " ا   هغببببببببببببه واا یببببببببببببه بببببببببببببدل کب

  ا".گاواا اتمد 
ی عنببببببببه  ۴

ْ
بببببببببببب تیبببببببرت اببببببببوهرنرا اضببببببببص  اللبببببببه تعببببببباا

ا(ببب  " اا ډېبببر و ا وم لبببه لبببو ې  ایببب   بببو  او و او
تبببه یبببوا  نهبببواې وا او مآنه یبببه ځڅخبببه ببببه مببب  سببب

لبه ډېببر  لببو ې مبب  یبه اببس یببوا  ډبببرې ت اببې وېو 
سببببتم چببببې صببببحابه بببببه یببببرې ااا یببببر هغببببه َلاا  ښېن

د څخببه تلببحو یببر مببا تیببرت   واونببو تببه لببه مخبَب
ی عنه ت زېداو یبه  ې نآب  

ْ
ابوبتر اضص  الله تعاا

م    یو آی  یو تنه واڅخه و  ا چبې  واتبه مب  
را ملېببببببرا نببببببه  بببببب مو واسبببببرا بببببببوځ و خببببببو  ا واسبببببب

ی عنببببببببه 
ْ
واپسببببببببصې تیببببببببرت عمببببببببر اضببببببببص  اللببببببببه تعبببببببباا
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 ه هغبه مب  یبه  ې نآب    آیب  یو بتنهت زېدا ل
و ببببب ا چبببببې  واتبببببه مببببب  واسبببببرا ببببببوځ و هغبببببه هبببببم 
واسببببببببببببببببرا اوان نببببببببببببببببه  بببببببببببببببب مو واپسببببببببببببببببصې تیببببببببببببببببرت 
ابوالقاسبببببم یبببببلی اللببببببه علهبببببه وسبببببلم اا بانببببببدې 
بببې یببببه یرتببببه  ااغلببببیو امببببا یببببه   ببببزا او امببببا یببببه ا ا کب

و(بې ونبح  ابباهرنرا ! مبا واتبه  خنزا یوا شبو ااتبه
یبببببا اسبببببول اللبببببه یبببببلی اللبببببه علهبببببه وونبببببح  لههببببب  

شبببهو چبببې  واتبببه  !  ا ااتبببه وونبببح  اا پسبببصېوسبببلم
 خببول ادببااا وغو ببتهو واسبب دو مببا واڅخببه   

ااا اا ببببببببببببب او هلتبببببببببببببه مببببببببببببب  شبببببببببببببيدې  ا هبببببببببببببم ادببببببببببببب
و تیبببببببرت محمبببببببد یبببببببلی اللبببببببه علهبببببببه ومونبببببببداې

 ومبببببببببه شبببببببببوې ؟ وسبببببببببلم وونبببببببببح   ا شبببببببببيدې لبببببببببه 
یهابببببببب   ببببببببواا  ااتبببببببببه    ا   هغببببببببوا واتببببببببه وونببببببببح

 هدیه   ې .
تیرت ن    رنم یلی الله علهه وسلم وونبح  
ابببببوهرنرا! ماواتببببه وونببببح  لههبببب  یببببا اسببببول اللببببه 
یبببلی اللبببه علهبببه وسبببلم !  ا ااتبببه وونبببح  واشبببه 

 اصحاب یفه ته او  ول ااته اا وغوا ا.
ا(بببب   اصببببحاب یببببفه   اسببببهم م لمانببببه  ااو  و

بببه خسلببو مبببالونو ووو نببه بببه خسلببو  واونبببو او نببه 
ته تلح و کله چې به اسول الله یلی الله علهه 
وسلم ته تحفبې ااتلبې  وا تبه ببه هغبه اسب دې 

 به وال  اې .وسلم او ن    رنم یلی الله علهه 

ا(بب    ې خنببزې ډېببر خوابببدا  بب مو   ابببوهرنرا و

مبا ههلببه  الببو ا چبې لببه  ې شببهدو ببه یببو غببو پ 

ه یو بببببببب اا واسببببببببي   او اا بببببببببه  ا یببببببببو شببببببببهانه اوا 

و اوس خو اا استااا هبم یبم  ځان یه تتهه   م

کلببببه چببببې  ا قببببوم ااشببببص  نببببو بببببه (ببببې وا وې ببببم هببببم 

ااونبببببو لبببببه ځبببببان سبببببرا مببببب  وونبببببح  لبببببه  ې شبببببهدو 

څخببه مببا تببه یببو شببص  هببم نببه یبباتي   ؛ خببو    اللببه 

او    ا   اسول له اطاع  څخه م  چبااا هبم 

نبببببه  البببببو او َل م هغببببببوا مببببب  اا وبلبببببح و هغببببببوا 

اا اوان شبول و لبه ن ب   برنم یببلی بلنبه ومنلبه و 

اللبببببببه علهبببببببه وسبببببببلم څخبببببببه (بببببببې    خبببببببول ادبببببببااا 

وغو ببببتله و ن بببب   ببببرنم یببببلی اللببببه علهببببه وسببببلم 

ادببببببببببببااا وا ببببببببببببب او   وا  ببببببببببببول یبببببببببببببر خسلببببببببببببو ځبببببببببببببایو 

 ښېناسبببببببتح وو اوسبببببببته ن ببببببب   بببببببرنم یبببببببلی اللبببببببه 

علهه وسلم ااته وونح  ابو هرنرا !  ا واخله او 

یببببببببببببرې تقسبببببببببببببهم (ببببببببببببې  ببببببببببببب ا و مببببببببببببا هبببببببببببببم کاسبببببببببببببه اا 

سبببتله او یبببر ملېبببرو مببب  وېبببش یهبببح  ببب و هبببر واخآ

تببببببن بببببببه کاسببببببه وا اخآسبببببببتله او تببببببر هغببببببو بببببببه (بببببببې 

شببيدې  ښبببلې چبببې یببرې اوببببه ببببه شببوو ب زتبببه ببببه 

(بببې کاسببببه ماتبببه ونهولببببه مابببببه ببببح تببببه ونهولببببه آن 

چببببې تبببببر واوسبببببتی   بببببس یبببببوا  مببببب  اا واسبببببوله و 

واوسبببته مببب  ن ببب   بببرنم یبببلی اللبببه علهبببه وسبببلم تبببه 

لهبه وسبلم  کاسبه یببه وا ب او ن ب   برنم یبلی اللبه ع

ببې ونهولبببه ببې یو بببه شبببيدې یاتبببه َلس کب و یبببه کاسبببه کب

وېو ن ب   ببرنم یبلی اللببه علهببه وسبلم سببر اا یواتببه 

و او و(بې ونببح    و مبا تبه (بې و تبح ااتبه و(بې خنبدل ب

! ما واتبه وونبح  لههب  یااسبول اللبه یبلی نرااباهر 

الله علهه وسلم !  ا ااته وونح  اا او تبه یاتبه یبوو 

ا تها وا(ې یا اسول الله یلی الله ما واته وونح 

علهه وسلم !  ا ااته وونح   ښېنه او و(ې   ښه 

ستم وم   ښبلې و بهبا (بې او ابوهرنرا وا(    ښېن

ااته وونح  و(ې   ښهو ما بها و ښلې و بباا بباا (بې 

ااتبه وونببح  و(ببې   ښببه آن چبې مببا واتببه وونببح  نببه ! 

امببا    یببه هغبببه ذات قسببم و  چببې تبببه (ببې یببه تببب  

اا ل  اببی (ببې نببوا ااسببرا هببهخ  نجببایش اسببتهو  سببرا

ااته و(ې ونح  کاسه اا ب او مباهم کاسبه وا ب ا او 

 یبببببببببببلی اللبببببببببببه علهبببببببببببه وسببببببببببببلمیاتبببببببببببه شبببببببببببيدې اسبببببببببببول اللببببببببببببه 

  گاواا اتمد و ښلې".

ی عنبه څخببه  ۵
ْ
بببب لبه تیببرت ابب  ذا اضببص  اللبه تعبباا

ا(بب  اوایبب   ا ن بب   ببرنم یببلی اللببه علهبببه  و  ا و

ژنم چببې تببر  ولببو ببببه وسببلم وونببح  "اا هغببه  ببوک ی ببب

سبببته ببببه و تر ولبببو وا  واوسبببته لبببه  واخبببه اا وځببب  او 

. یببببو سببب ا بببببه اا وسبببتح شببببص  او دنببب  تببببه  اخليببب   

وبببه ونببح شببص     ا لببه و و  نبباهونو څخببه یو ببتنه 

و  ئ او ستز  ناهونه (ې یټ   ئ.  ا ته ببه وونبح 

شبص   تببا یهابب  او یهابب   نباا یببه یهابب  او یهابب  وا  

یهابببببب   نبببببباا    یببببببه یهابببببب  او  بببببب ې  ا او یهابببببب  او 

یهاببب  وا   ببب ې  ا و واتببببه و ببببه ونبببح شببببص    تبببا تببببه   

بب   ا و ن ببب   بببرنم  ببې یبببوا نهکب هبببرې  نببباا یبببه مقاببببح کب

ا(بب   اې  یبلی اللببه علهبه وسببلم وونببح  سب ا بببه وو

ابببه ! مببا نببوا کااونببه هبببم  بب      اا هغببه  لتببه نبببه 

ا بببب   مبببا ن بببب   بببرنم یببببلی اللبببه علهببببه  ونبببنم و ااو  و

خنبببببببدل (بببببببې او نوادبببببببذ غا بببببببونه (بببببببې  وسبببببببلم ولهبببببببد

 گالتزمذى   کااا شول ".

ی عنببببه ببببببببب لبببه تیببببرت اببببو هرنببببرا ا  ۶
ْ
ضبببص  اللببببه تعببباا

ایببببببببببببببب   ا و  ا وا(  "یبببببببببببببببو صبببببببببببببببحرا(  څخبببببببببببببببه او

د تببه ااغلببی تیببرت محمدیببلی اللببه علهببه  مخبَب

 بوچ  وونبح  اې اللبه دبح دهلببه  وسبلم ناسب  وو

مبا او محمبد تببه بخښبنه و بب ې ببح (بې لببه مبو  سببرا 

تبببببه مبببببه  بببببوې ! ن ببببب   بببببرنم یبببببلی اللبببببه علهبببببه ههچبببببا 

وسبببلم وخنبببدل او و(بببې ونبببح  تببببا ډېبببر یبببراخ  بببه منبببب  

 .گابن ماد    ل ... "
ی څخببه ۷

ْ
ببببب لبه اببوقآس   عمبرو بببن العبا  لبه مبوا

ا(بب   " عمببروبن العببا    یببوې  اوایب   ا  ا و
بب   اميبببز و اکبببح شبببوو  وا لبببه  سبببر(ېگدها   ډلګب

 ببې یببو  اقببص  یببخ سببرا مخببامخ شببول چببې و انببدې 
و   سبببببهاا   لمان بببببه لسبببببااا اا سبببببااا نبببببه وو لهبببببدای

و عمبروبن العبا  وونبح  واللبه اا نبن شببسه ووتبح
شببهبان خببببا  ببب ا یبببم ببببب غسبببح اا بانبببدې او ببب   
 ا خو ما والله  ه تر اوسه  اقص  یخ لهدای و  
چبببببببببببببې ستاسبببببببببببببو یبببببببببببببر مخونبببببببببببببو    ت بببببببببببببز شبببببببببببببوا و  
ونومبببو   خسبببح وانونبببه یرلولبببح او نبببوا (بببې  اقبببص  

بباو و او س و ببب  لتبببه    لمان بببه لسبببااا چبببې ببببه (بببې کب
 واپسصې (ې  وا گمجاهدینو  ته لمونت وا  .

و ن بببببب   ببببببرنم کلببببببه چببببببې  وا ب زتببببببه ااسببببببتانه شببببببول 

یبببببلی اللبببببه علهبببببه وسبببببلم   عمبببببروبن العبببببا  لبببببه 

ملېبببببرو څخبببببه    عمبببببرو او    ا   ملېرتهبببببا یبببببه ا ا 

یو بببتنه و ببب او  وا (بببې سبببتاینه واتبببه و ببب ا  خبببو 

مببببببو  تببببببه (ببببببې یببببببه  واتببببببه و(ببببببې ونببببببح  یااسببببببول اللببببببه !

بببببببببې لمببببببببببونت اا بببببببببب  چببببببببببې دنببببببببببُّ وو   اقببببببببببص  تببببببببببال کب

تیببرت ن بب   ببرنم یببلی اللببه علهببه وسببلم عمببرو 

تبببببه  ا خنببببببزا و بببببب ا و  تیبببببرت عمببببببرو یببببببا ا خنببببببزا 

واتبه و ب ا او   هغبه یبخ یا ونبه (بې هبم واتبه و بب ا 

نح  اې چې  وا واسرا مخامخ شوا وو او و(ې و 

گ وَلتقتلببببببببببببببببببوا     اللببببببببببببببببببه اسببببببببببببببببببوله ! اللببببببببببببببببببه ونلبببببببببببببببببب 

و .  ه م  غسح   ا واا نو م    بدم.انفستم.

ن ب   ببرنم یبلی اللببه علهببه وسبلم  تیببرت عمببرو 

 گ الداا قبی   ته وخندل" .

ی عرهببببببببا ۸  
ْ
ببببببببببببب تیببببببببرت عا  ببببببببه اضببببببببص  اللببببببببه تعبببببببباا

ا(بببببب   " لببببببه مببببببا سببببببرا تیببببببرت  ایبببببب   ببببببو  او و او

محمبد یبلی اللبه علهبه وسبلم او تیبرت سبو   

ی عرهبببا ووو مبببا خهنبببرا 
ْ
بمببب  امعببب  اضبببص  اللبببه تعببباا

وډول عربب  خبوا ا     تهبااا  ب ا او ن ب   ببرنم گیب

یببببلی اللبببببه علهببببه وسبببببلم تببببه مببببب  ااو ا و تیبببببرت 

ې و هغبببې وونبببح   ا سبببو ې تبببه مببب  وونبببح  خبببواا (ببب

و مببا واتبه وونببح  واللببه امبا نببه  ا خو به

خو به (ې یا خواې او یا به    ستا مبخ 

 وم و  ې وونبببح   تبببه هبببم وابانبببدې  تببب

اا  نبرانه یه  ومو ما لبه کاقبصې یو به خه 

سبببببببببببببببببتله او    ې یبببببببببببببببببه مبببببببببببببببببخ مببببببببببببببببب  وا واخ

و ن بببببب   ببببببرنم یببببببلی اللببببببه علهببببببه ومو ببببببله

وسببلم امببا او    ې تببر مهببنت ناسبب  وو   

 ې لسببااا (ببې خسببح انېنونببه  ښببته  بب ل 

اخلب و مبا چې  ا لبه مبا څخبه خسبح غب  و 

له او یبه  ه اا واخسبتله کاقصې څخه یو 

ن ب   ببرنم و خسبح مبخ یبوا  مبب  ومو بتله
نببببببببببببببببببدل".گ  ز خااتببببببببببببببببببه  یبببببببببببببببببلی اللببببببببببببببببببه علهبببببببببببببببببه وسببببببببببببببببببلم

 . العمال 
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حاضدر بده غایدب  پس فرمود: بایدد
حدافظ  ز شنونده هاا پس بسا برساند
 از شنونده اولی اش. تر اند

ث شدریف بدرای شدنونده و یحد اگر
 تا و بالواسطه شنونده حجت نمی بود

 قیام قیامت باقی مانددنی نمدی بدود
 رسداندن آندرا حضرت محمد هرگز

ن بعد هم تاکیدد برای صحابه کرام و م
از این سخن معلوم ، و تلقین نمی نمود

دیث شریف را از که ح شود کسی می
شنیده باشد و  بزبان مبارک آنجنا

به کسیکه بالواسطه حددیث رسدیده 
باشد برابدر حجدت اسدت و در ادای 
مسئولیت و عمل آن برابر و یکسدان 

دیث مطلدق اند. مثالهای چندی که ح
مشکل  قرآن را مقید. عام آنرا خاص و

حددیث نبدی  نمایدد: می تفسیر آنرا
چنانچه در بحث هدای قبلدی  اکرم

گفته آمدیم تفسدیر از بدرای قدرآن 
سا اوقات عدام قدرآن را کریم است ب
اوقات مجمدل  یبعضد و خاص مینمای

و مشدکل آندرا  آنرا تفصدیل میکندد
 کده  خدود واضح بیان میکند، قسمی

  است: شاهد قرآن
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   چ

جت  حت  خت    يبخب  مب  ىب

  ٢7الیحی:  چمت

حددیث  کده ین کدام شدك نیسدتا در
مانندد قرآنکدریم وحدی اسدت  پیامبر
را که الله متعدال حفاظدت قدرآن  قسمی

همچندان حفاظدت  اسدت مانت نمدودهض
حدیث را ذریعه علماء انتظام نموده است، 
علمای کرام در هر زمانه بخداطر حفاظدت 

ریدف حت نموده رزمیدند، از آن سینه سپر
ء ن مدافعت نمودند و از تاویل جهلامفسدا

آنجایکده جهدال،  د، ازجوابات ارایه کردن
 ملحدین بالای حدیث حمله آور وکذابین 

ویده هدای مختلدف علماء از زاشوند  می
موقدع ه بخاطر تردید و رد آن حاضر و بد

.میرسند
 در باره حفاظت حدیث:  تلقین رسول الله

ثابت  تواتر سنده احادیث ب از نبی اکرم
محافل و خطبده هدایش  شده است که در

که احادیث مرا به  نمودند می تاکید بار بار
و  می آیند برسانید شما از بعد که کسانی
شدنونده  بعضی از فرمودند اوقات می بسا
 اند.   تر قبلی حفظ کننده یها

 :در صحیحین چنین آمده است
خطبیةةا الیبةةیلةةن أهةةي ه ةةر   رضةةي اهلل لیةةال  قةةال 

بلةةغ الشةةاهد الغائةةب یالیحةةر قةةال اللوةةد اهةةود فل یةة م
من سامْ ....فرم مبلغ اولی 

روایت است  فرمود:    ابو بکر از ترجمه:
خطبده در روز قربدانی  رای مداب پیامبر
 ای الله گواه بداش: و گفت فرمودند ارشاد

 :حفاظت حدیث

کدده  حدددیث وحددی اسددت مسددلماً
آنرا  بر حضرت  ؛حضرت جبرائل
که  فرود  آورده مثلی رسول اکرم

قرآن را بروی فرود میآورد و تعلیم 
 میداد همچنان حددیث را بده او

    تعلیم میداد . 
مانند قرآن  سنت یا حدیث پیامبر

عبدارت ه کریم وحی الهی است بد
ر آن دسددته گفتددار و کددردار دیگدد
داشدته که جنبه تشریعی  پیامبر

 گیرد. باشد  از وحی نشأت می
چنانچه خداوند متعال در این مورد 

 فرموده است: وتصریح 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   چ 

 7 - 5: الیجدچٿ

از سدر هدوس پیامبر(  ) :ترجمه
ه سخن نمی گوید این  سخن بد

جز وحیی که وحی مدی شدود 
 . نیست

در آیددت دیگددر ا للدده ذمدده و 
دین را بخدود نسدبت  حفاظت
 :فرماید داده می

ڱچ  1الحجر: چڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   

( را فدرود ما ذکر) قرآن ترجمه:
ما خود آنرا محافظت  یم وآورد

.می کنیم
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ل زاین( کتاب را بر تو ندا )و ما ترجمه:
 در مگر برای اینکده آنچده رانکردیم 

بددرای آنددان  آن اختلدداف کددرده انددد
 توضیح دهی و) آن( برای مردمی کده

رهنمدود و رحمتدی  ایمان می آورند
 .است

ر مشدت طدوامثلده را  از یحال بعض
از جملده نمونه خروار بیان میدداریم 

 سورة المائده است. آیت  آنها
  فرماید: الله متعال می

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ 

  58المائد :  چ  ٹٹ  ٹ   ٹٿ  ٿ  ٿ  
پددس و مددرد دزد و زن دزد، ترجمححه:

جزای ببرید دستهای ایشان را بخاطر 
آنچدده بعمددل آورده اسددت دسددتهای 

عقوبتی و شان) و این قطع ید سارق( 
 أعبرتی است از جانب خداوند

آیت مبارک قطع دست مطلق  در این
موضع قطع دست کده از  نه ذکر شده

کجا قطع شود، اینکه دسدت راسدت 
انددازه مدال  باشد و یا چد ، و نیدز

مسروقه کده در آن قطدع یدد لدازم 
گردیده اسدت لدذا نه میشود معلوم 
رآنکریم این اطلاق ق حضرت رسول
، و در مقیدد سداخت را به فعل خدود
ارق بدرایش آورده شددد زمانیکده سد

دست قطدع دست راست او را از بند 
از عمدر و بدن شدعیب  کرد چنانچده

 :روایت شده است
لیةةةد مةةةا اومةةةي   ف ةةةی الةةةک رسةةة ل قةةةد و ) 

هسارق فقطْ ید  من مفصی ال ف(
کده سدنت همچنان از جمله امثلده 

مجماال قرآنکااریم را  آنحضددرت
بادا  میکند م ال در ع تفصیل

نماز( اسات کاه ) صال  و احکام
خداوناااد نمااااز را بااار مومناااان 
فاارض گردانیااده باادون اینکااه 
بیان کرده باشد او قاا  نمااز و 

 آناارا طااور واضااح عاادد رکعااا 

 چنانچه خداوند فرموده است:
البقر : چڱ  ڱ  ڱ   ں  چ 

عنی برپاکنید نمداز را و بدهیدد ی ترجمه :
 زکات را.

این اجمدال را  حضرت رسول اکرم بناءً 
کیفیدت  فعل خود جهت تعلیم مؤمنانه ب

آندرا بیدان نماز و عدد رکعدات و اوقدات 
 ) صةل ا کمةا: نمدوده و چندین گفتده اسدت

 نماز را بمثلیعنی بخوانید ی(رایتمة ني اصةلي
 که دیدید مرا، نماز میخوانم.

م آن زکات است که خداوند پاک مثال دو
 زکات را بر مؤمنان فر  گردانیده بددون

عرو ، نوع اموال،  اینکه بیان کرده باشد
ب جووو مدت  زکا و زروع واندازه نصاب 

ن خصوصیت اید حضرت رسول آنرا، لذا
گذشدتن  ومال را بیان و اندازه نصداب را 

 ین نموده استیت یکسال بر آن را تعمد
این گونه مثالها در کتب حددیث بسدیار 

ال فوق  ثاست اما بخاطر اختصار به چند م
 .مینمائیم اکتفا

 ، کدهمثال سوم آن حج خانه خددا اسدت
برمؤمنان فر  گردانیدده شدده اسدت، 

عمدره  بدون اینکه مناسك حج و کیفیت
بیان کرده باشد، چنانچه  خداوند جل و  را

 علا شانه فرموده است:
 21٢البقر : چ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭچ 

عنی تمام کنید) ادا کنید( حج و ی) ترجمه:
امدا حضدرت  (را خاص بدرای خدداعمره 
بیان  قولاً و تمام کیفیت آنرا فعلاً رسول

)خةذوا لیةي  چنین فرموده اسدت: نموده، و
ی بگیرید و بیاموزید از مدن یعن  (میاسة  د

 (.)مناسك حج و عمره را مناسك خود را
همچنین از جمله امثله ای کده سدنت و 

 )عدام( قدرآن کدریمآنحضدرتمطهره 
پاک  خاص( میگرداند، این قول خداوند)را

 است: 
ڳ   ڳ  ڱ    ڳگ  گ   گ  ڳچ 

22الیساء:  چ ڱ

را خداوند، در حق  عنی حکم میکند شمای

سدت بمانندد ا اولاد تان، کده مدرد را
دو ه حصه دو زن، یعنی یك پسدر بد

 دختر حساب میشود در حصه میراث
عام اسدت  أچون این حکم خداوند
اباء و  از که اولاد در وراثت تمام اولاد

سدنت  یراث میبرند، اماامهات خود م
ایدن عدام  و حدیث حضرت محمد

آن کریم را خاص سداخت باینکده قر
 ) کسیکه از وی میراث میمانددمورث

 زیرا انبیاء باشد غیر ( بایدیعنی میت
قددول حضددرت ه بدد، ؛انبیددا از

شدود  میراث بدرده نمدی ؛پیغمبر
 : چنانچه فرموده است

االنبیةةةةةاء ال نةةةةة ر  مةةةةةا مرکیةةةةةا  نحةةةةةن م اهةةةةةر  )
ء بده عنی ما جماعدت انبیدای :(صةدقال

 مدا از) شویم یعندی میراث برده نمی
شود(  جماعت انبیاء میراث برده نمی

 از هدا ب خدودآنچه گذشتیم) به عق
وفدات صددقه اسدت، نده  از مال بعد

حضرت ثه( و هکذا خاص ساخت ومور
وارث را از عمددوم آیددت  محمددد
که وارث مذکور باید که ، به اینمیراث

باشد و الا رجدزاً از قاتل مورث خود ن
میددراث محددروم میشددود چنانچدده 

فرموده است: یعندی  حضرت محمد
 .قاتل میراث نمی برد

حدرام گردانیدده گوشدت  و خداوند
مددرده( را در آن چیددز  ) خددودمیتاة

که حرام گردانیدده از خبائدث یی ها

  باین قول خود:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 چپ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  

 ٣المائدة: 
حرام گردانیده شده بدر  ترجمه:
حیوان خود مرده،  گوشت() شما
و گوشدت دم مسدفوح( ) خون

خوک و آنچده  ندام غیدر اللده 
 هنگام ذبح آن یاد کرده شود.

و لکن تصریح خداوند در حصه 
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عبارت دیگدر ه مانند قرآن کریم وحی الهی است ب سنت یا حدیث پیامبر
که جنبه تشریعی داشته باشدد  از وحدی  ته گفتار و کردار پیامبرآن دس

چنانچه خداوند متعال در این  مورد تصریح نموده فرمدوده  گیرد. نشأت می
 7 - 5الیجد: چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿچاست: 
جز وحیدی ه پیامبر( از سر هوس سخن نمی گوید این  سخن ب ) ترجمه:

 که وحی می شود نیست.
 آیت دیگر ا لله ذمه و حفاظت دین را بخود نسبت داده میفرماید: در

1: الحجرچڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱچ

( را فرود آوردیم  وما خود آنرا محافظت می کنیم.ما ذکر) قرآن ترجمه:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پددس حکددم آن  بحددر نبددوده  میتااة
بحر   میتةکه آیا گوشت  مشکل شد
یداحرام، لدذا از همدین  حلال اسدت

 خاص ساخت جهت حضرت رسول
بحر را به اینکده گوشدت آن   میتاة

آندرا از و ء کدرد اسدتثنا حلال است
حکم عام آیت مدذکور کده حرمدت 

بود باین قدول مبدارک  میتةگوشت 
) هاو الطهاور  در حصده بحدر خود

 تته(يماؤه الحل م
عنی آب دریاپاک است و میتۀ) خود ی

 .مرده( آن حلال است
مؤکدد  و حتی  که حضرت رسدول 

 را به این قدولن تخصیص  یساخت  ا
حدددیث دیگددری چنانچدده  خددود در

  :فرموده است
) احلت لنا میتتان و دمان  فاما  
المیتتااان  فااالحو   والجااراد و 

 اما الدمان فالکبد و الطحال(
فرموده است. حضرت رسول :ترجمه

حلال گردانیده شده برای ما) خوردن 
 مدرده( و دو ) خودمیتاةگوشت( دو 

 یتاةم)نوع( خون، پدس هرچده دو 
است) عبارت است از( ماهی و مل  و 
اما هر چه دو خدون اسدت) عبدارت 

( جر و تلدی و هکدذا سدنت است از
بر علاوه معدانی و  مطهره آنحضرت

ال آندرا اهداف قرآن را بیدان و اجمد
و عام آندرا  تفصیل و مطلق آنرا مقید

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  چ

 ھ  ھ   ...ڎ  ڈ

 الیساء: چ...ے  ے   

حرام گردانیده شد بر شما مادران  ترجمه:
ا و عمه شما و خواهران شمران شما دخت

و اینکده جمدع ها شما ... ) حرام است( 
 نکداح و کنید میان دو خواهر یعندی در

اینکه تمام محرمات نساء  از بعد خداوند
مینماید، در آیت ما بعد آن چنین  ذکر را

  میفرماید:
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  چ 

  17الیساء: چٹٹ  ٹ  ٹ

برای شدما مدا  و حلال کرده شد ترجمه :
کده طلدب  طیشره سوای زنان مذکور ب

بدهیدد( زندان  مهر )مالهای تانه ب کنید
 کننده گان. پاک دامن، نه زنا

نظرداشدت  در بدا حضرت رسول اما و
 در خدواهر سبب حرمت جمع دو علت و

 و بین اقربا نکاح که قطع صله رحمی در
جهدت  ایجاد بغض وکینه بوده است لدذا

صدله حفدظ ایدن  موجودیت این علت و
را زن  رحمی میان شان جمع شدن یدك

نکداح  در خاله اش نیز یا همراه عمه وه ب
حدرام گردانیدده و چندین ك وقت ی در

لمةرا  للةی لمتوةا و ) ال مةی ح ا: فرموده است
 (ال للی خالتوا

عمه بدا بدرادر زاده اش در نکداح  :ترجمه
شود و نده خالده بدا  یك مرد جمع نمی

اح یدك مدرد خواهر زاده اش در نکد
 جمع می شوند.

 اشیاء زیاد در سنت حضرت رسول
 آنهداه است کده در قدرآن بد مذکور
 اشاره نشدده اسدت، مانندد صراحتاً

 تحددریم گوشددت خرهددای خددانگی و
 تحریم گوشت هر صاحب دنددانهای
، تیز از درندگان و نول تیز از پرندگان

 :است چنانچه حضرت رسول فرموده
هلةي و ال کةی ا  اال ال یحی ل د الحمةار اال)

   نام من السباع(
حلدال نیسدت  آگاه باشدیدکهترجمه:

برای شما) خوردن گوشت( خرهدای 
 )خدوردن گوشدت( تمدامی خانگی و
)صدداحب  ( صدداحب ندیش)حیواندات

دندان نوک تیز پاره کننده( از درنده 
 .گان
کتاب خود)  امام ابن قیم الجوزیه در 

 صفحه را صد اعلام الموقعین( تقربیاً
تحریر داشته که  ین گونه امثلههم از

تنها در سنت کم آن ذکر شدده و در 
به آن تصریح نشده است قرآن کریم 
نوع مثال آنرا ذکر نمودیم  که ما چند

کسددیکه تفصددیل میخواهددد بآنجددا 
 مراجعه نماید.

امدام ابدن  ( سوره نور: 63ر آیت) یتفس 
 تفسیر خود در زیر این آیت در :کثیر

   ٢5ی ر: الچڑ  ک    ک  ک  کچ 

 خدداص و مشددکل آنددرا آسددان
پس احیانا سنت شرع میسازد 

آن یك حکم جدیدی را که قدر
تصدریح  نکدرده اسدت  به آن

.بمیان می آورد
خداوند در قرآن پاک تنها مثلاٌ :

جمددع شدددن دو خددواهر  را در 
نکاح یك شخص  در یك وقت 

ار داده است  نظدر بده حرام قر
 :این قول خود
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و میواجةال و لال یاي: لن امر رس ل اهلل. و ه  سب
و اال لمةةةال  تال   فتةةة زآل اال قةةة ال یقتةةةال و هةةةر یطر 
  و مةا خالفةال فما افق الک قبی ق الال و المالال هأ

و فاللال  کائیا من کاآل کمةا ر و  للي قائلال فو  م
ر همةةةةا لةةةةن رسةةةة ل یةةةةن و غیحیثبةةةةْ فةةةةي الصةةةةح

ال امرنةةا یةةلل سیلةةأمةةال قةةال: ) ممةةن لمةةی لمةةال اهلل
   یرش مةةن خةالف هةةر یحةةذر و لةی( اي فلفوة  ر 
ود فتیةةة  اي  ی) اآل مصةةةبطانةةةا او ظةةةاهراهةةةا  الرسةةة ل

 في قل هود  من کفر او نفاق او هدلت .
باید بترسند کسانیکه مخالفدت  :ترجمه

) رسدول اللده(  میکنندد از فرمدان وی
آنیکده راه،  یعنی از فرمان رسول الله

وی اسدت منهج، و طریقده  و شدریعت 
و کردار هدا بدا گفتدار و  تمام گفتار ها

 وزن میشود آن عده کردار رسول الله
که موافقت نمدود قابدل قبدول  اعمالی
 .است

و آن عده اعمالیکه  موافقت نکدرد بدر  
لش رد میشدود هدر کسدی قائل و فاع

، مسدلم و باشد آنچنان کده در بخداری
: فرمودنددغیره روایت است پیدامبر

ه موافدق  جام میدهد ککسی عملی را ان
 حکم ما نباشد مردود است.

کسدیکه مخالفدت  پس بایدد بترسدد 
را میکند در ظاهر  شریعت رسول الله

 .و باطن
لمةةةی مةةةن »قةةةال أآل رسةةة ل اهلللةةن لائشةةة 

 «لیس للیال امرنا فو  ر  لمالً 

 هر کس مخالف سدنت و طریقده ترجمه:
 .است مردود ماعمل کرد
نتیجه گیری:

دیث بسیار جالدب و موضوع حجیت ح
جذاب بوده همیشه بده ایدن موضدوع 

بدرای  توجه داشتم  ومطالعه مینمودم و
هرمسلمان واقعی یك موضوع تشدویق 

ایدن  از مسرت بخش میباشدد کننده و
خلاصده  بطدور لحا  حجیت حدیث را
بددرای  نمددودم تددا درج صددفحات چنددد

کسدانیکه بده ایدن موضدوع  برادران و

 

 یز باشدیك دستاو علاقه داشته باشند
 پرتدو قدرآن و در اهمیت حددیث را و

 قدددر آنحضددرت سددخنان گهربددار
مشعل تابان  استطاعت واضع ساختم تا

چددراغ فددروزان بددرای رهددروان راه  و
بهترین عالم جناب  مصطفی رسول خدا

 .باشد کائنات سرور
بندده  وارم ایدن مسداعی نداچیز امید
 تا گیرد قرار ذات الهی جل شانه منظور

ت و بدرای یه شدمع هددابرای خوانندد
 ذخیره آخرت گردد.کاتب 

 ماخذ و مراجع

 القرآآل ال رید - 2
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مسةةترر  أهةةي ل انةة . الییشةةاا ر  الیاهةةر. ملتقةةی أهةةی  
 .الحدیث
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 .المصری . وزار  األو قا  م طا. الیاهر

. الجةامْ 2511البراري  محمد هةن ذسةمالیی.  -3
 الصحیح الم رو  هصحیح البراري.
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 .ال ظید. الیاهر. وحیدي کتب خانال اشاور

هة ث هةن هةدا  األز ي    سلیماآل هن األاه   او  -8
أهةةةی  او . الیاهةةر. وزار  األوقةةةا  . سةةین السجسةةتاني

 .المصری 
. جایگةةا  2511حمیةةدي    کتةة ر لبةةدالباري.  -1

 .رفیْ سیْ  ر  ین اسالم
الشةةیباني  أحمةةد هةةن محمةةد هةةن حیبةةی. مسةةید   -21

 .أل وقا  المصری . وزار  اامام احمد. الیاهر
الطبرانةةةةةةي  سةةةةةةلیماآل هةةةةةةن أحمةةةةةةد هةةةةةةن أیةةةةةة م.  – 22

 .  الم جد ال بیر
الطحةةةاو  أحمةةةد هةةةن محمةةةد هةةةن سةةةالم . هیةةةاآل  -21

 .مش ی  األثار
. ال ثیمین: محمد هةن صةالح ال ثیمةین رحمةال اهلل -25

 مصطلح الحدیث. 

 سةةةةةقالني  احمةةةةةد هةةةةةن للةةةةةي هةةةةةن حجةةةةةر. ل -27
هةةةةةرح صةةةةةحیح البرةةةةةاري ح البةةةةةاري فةةةةةت. 2571

 .الیاهر.  ارالم رف  هیروت
القرطبةةةي  محمةةةد هةةةن أحمةةةد هةةةن أهةةةي ه ةةةر.  -23

الجةامْ ألح ةةام القةةرآآل. الیاهةر  ار لةةالد ال تةةام 
 . المل   ال رهی  الس   ي. الریا 

القزوییي  محمةد هةن یزیةد. سةین اهةن ماجةال.  -2٢
 .الیاهر. وزار  األوقا  المصری 

مةةد هةةن هةة یب هةةن للةةي. سةةین یسةةائي  أحال -27
 .الیسائي. الیاهر. وزار  األوقا  المصری 

مسةةلد هةةن الحجةةا  القشةةیري.   الییشةةاا ري -28
 .  الصحیح المسلد

المیةةةةري  ی سةةةةف هةةةةن لبةةةةداهلل هةةةةن لبةةةةدالبر.  21
في الم طةأ مةن الم ةاني و ال . التموید لما 2587

والشةةؤآل اه  م األ وقةةا . وزار  لمةة  سةةانید. الیاهةةر
 المغرم.سالمی . 

. 2171انةةةةةةةیس  اهةةةةةةةراهید و هم ةةةةةةةاراآل.   -11
انتشةارات ناصةر خسةرو.  .الم جد ال سیع. چةا 

 . ایراآل. موراآل
. 1117السةةةةی طي  لبةةةةدالرحمن هةةةةن اهةةةةي ه ةةةةر. 

مفتةةةةاح الجیةةةة  فةةةةةي اال حتجةةةةا  هالسةةةةی . الیاهةةةةةر. 
 .   ارالقرآآل. السی . ااکستاآل

. فرهیةةف فارسةةي لمیةةد. 2587لمیةةد  حسةةید.  
 .ر کبیر. موراآلچا . م سسال امی

. 2187محمةةةةةةةةد لبةةةةةةةةدالمی د هةةةةةةةةن لبةةةةةةةةدالباقی. 
 .  نشرالسی .ااکستاآل مالتاآل الیاهر حجیْ حدیث

و  . م انةةةة2115ْمییةةةةب ا هانةةةةد سةةةةید لمةةةةر.  
حجةةةْ هةةة  آل سةةةیْ  ر مشةةةزیح اسةةةالمي. چةةةا  

  وم مطب ال ه یب غ ثي.
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    پیلیزه
 ا  ببببببکااا خنببببببزا  او چببببببې هببببببرا  ولنببببببه    

هغې  یی  ااا بتونو او  نهبو    بو تبه یبه 

بببببببېو خسببببببببح  تببببببببوو یببببببببه ب هب لبببببببب و مببببببببواا و کب

 لوم نتوبونه لر .

  ا چې 

 لوم نتوبونه  ه ته وا( ؟ -

 ااا   او  اې (ې  ه   ؟  -

  نېه یيژندل   دَلا شص ؟ -

   یل   ولو َلاې (ې  ه   ؟ -

بببببببببباا  - ببببببببببې واڅخببببببببببه کب  ومببببببببببو مببببببببببواا و کب

 اخآستح   دَلا شص ؟

 او آیا اسهم کې م روعه  لر ؟ -

 ا هغه یو تیې   و چې   لهتیبې  ې 

 ۍ کې (ېو   ځوابولو   ه شوې  ا.  ل

 د لومړیتوب مشروعیت
لوم نتببببببببوب م ببببببببروعه  یببببببببه ډېببببببببرو   

شرس   َلیلو سرا ااب   او خو  لته یه 

 َلندې  َلیلو بسنه  وم 

ْم اللبببببببببه تعببببببببباای فرمبببببببببا(    -۱
ُ
بببببببببت
ْ
َدَعل

َ
أ

َحببَراِم 
ْ
ِد ال َِ َمْخبب

ْ
 ال
َ
ِ َوِعَمبباَا 

َحببا  
ْ
 ال

َ
اَي 

َ
ِسببق

ِخببِر َوَداَهببَد ِربب  
ْ
َيببْوِم اَ

ْ
َمببْن آَمببَن ِباللببِه َوال

َ
ر

وُ 
َ
 َ ْست

َ
 َسِبيِح اللِه َل

َ
َد اللبِه َواللبُه َل

ْ
 ِعن

َ
ون

 
َ
بببباِلِمين

َّ
بببببْوَم الظ

َ
ق
ْ
بببببوا  *َ ْهببببِد  ال

ُ
بببببِذيَن آَمن

َّ
ال

َوَهبببببببببباَدُروا َوَداَهببببببببببُدوا ِربببببببببب  َسببببببببببِبيِح اللببببببببببِه 

ببببَد 
ْ
 ِعن

 
ببببُم َ َاَدبببب 

َ
ْعظ

َ
ِسببببِهْم أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ ْمَواِلِهْم َو

َ
ِبببببن

 
َ
ببببباِیُهون

َ
ف
ْ
ِئبببببَك ُهبببببُم ال

َ
ول
ُ
بببببُرُهْم * اللبببببِه َوأ ِ

 
ُيَب 

ُهبببْم ِبَرْتَمببب   مِ  ُهبببْم َاب 
َ
بببات  ل

َّ
بببُه َوِاْضبببَوان  َوَدن

ْ
ن

ِعيٌم ُمِقيٌم 
َ
  [،59-91]الت بة:  ِفنَها ا

تببه اوبببه وارببول  يببا تاديببانو  گآژباااړه

او   مخبَد تببرام و انبول مببو   هغبه چببا 

چبې یبه اللبه او  یوگله كاا  سرا براببر   لب

 خبببببببرت یبببببببه وا   بببببببې ايمبببببببان ااو ى او  آ  

ببې  بببې دهبببا  رببب ى؟   اللبببه یبببه  اللبببه یبببه َلاكب

 انبببدې خونبببد  براببببر او اللبببه  المبببانو و 
    .خلكوته َلا وونه نه رو  

هغبببوى چبببې ايمبببان ااو ىو  َبببرت  بببې *   

ر ى او یه مالو او ځانو ې   الله یه َلاكې 

دها  ر ىو   الله  یه و اندې خو   همباغو 

 .   اده لو ا  ا او همدوى برياا  

  هغبببوى اب   وى تبببه  خسبببح اتمببب و *   

ونبببو البببرى واربببو  دنت خوښبببص  او  اقبببصې

  . چې هلته به واته همې ی  اعمتونه و  

ببببببې اللبببببببه تعببببببباای    وو   ې مهبببببببااک آیببببببب  کب

او تببببببه اوبببببببه وارببببببول  تاديببببببانوعملونببببببوو 

ایمببان او دهببا و تببرمنت یرتلنببه  بب ې او یببو 

(بې واڅخبه   ببح یبه یرتلبه غبواا  ب ها او 

 هغه ایمان او دها   ا. 

يَمبببباُن فرمببببا(   } اسببببول اللببببه -۲ ِ
ْ
اس

  ِبْیبببٌ  
 
ببببْعَه 

ُ
 ش

َ
َها وَوَسبببْهُعون

ُ
َیبببل

ْ
ف
َ
ببببَه   أ

َ
 ِإل

َ
َل

 اللببببببهُ 
َّ
ْوَضببببببُعَها وِإَل

َ
ى َعببببببِن   َوأ

َ
ذ
َ ْ
 اْل

ُ
بببببب 
َ
 ِإَماط

ِريِ  
َّ
  .{الب

 (.۵۰۰۵کتاب اإلیمان، حدیث: سنن النسائي،)

  گایمببان  ببه  یاسببه اونببا برخببې ژباااړه

 اللهُ لر و تر  ولو غواا (ې  
َّ
َه ِإَل

َ
 ِإل

َ
ونح  َل

دبببه (بببې لبببه َلاې څخبببه او تبببر  ولبببو  آ بببه  ا 

 انان اسونک   يز لر   ول    . 

بببببه    ې ل والتهببببا   صببببحابه وو  -۳

ډېرا لرلهو چې لوم نتبوب لرونکب  اعمبال 

وميژا ؛  و الله تعاای ته یرې ني ېواای او 

ربببب  ترَلسبببه  ببب  . همبببدا ودبببه  او لبببه 
ُ
ق

و ببببببببببببڅخبببببه ببببببه (بببببې لبببببه  ول اسبببببول اللبببببه

ر   خوښببصې ببببببببببببباای تببه ډېعببببببببببواا او اللببه تبببببببببغ

و و   اعمبببببالو یبببببه هکلبببببه یو بببببتیې  بببببواې  

 گأا  العمح أفیح؟ و 

 د لومړیتوب تعریف
گلوم نتوب   هر  يبز تبهو   هغبه 

 خسله مرتهه وا ول   . 

یبببببه  ې معنبببببا   بببببوم عمبببببح چبببببې   

م او  مقبببببدمواا  تببببب  لبببببر و مقبببببد 

واا  ااا بببببب  
َ
 ببببببه چببببببې   واوسببببببت

لبببببر و واوسبببببته شبببببص و سبببببتز بایبببببد 

تز او  بببببببببوچی  بایبببببببببد  بببببببببوچی  سببببببببب

   و  ح شص .
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 ؟ .عهَّ ودحَّ  گأا  العمح أتُّ  إای الله

پیژنادن  ارښتات او  د لومړیتوب
 ګټ 

یيژندنببببببببببببهو خببببببببببببواا لببببببببببببوا  بو لوم نتببببببببببب

ااا بب  او ډېببرې  اببې لببر و چببې ځهیببې (ببې 

 یه َلندې ډول     

   ببببببولیې هببببببر  یيژندنببببببهو لوم نتببببببوب -۱

 فر  او هرا طهقه واته ا تها لر .  

یيژندنبببببببببهو   اسببببببببببهم   لوم نتبببببببببوب -۲

 عبببببببوت برنبببببببا او خونبببببببدیتوب لسبببببببااا یبببببببوا 

 وسهله  ا. 

یيژندنببهو   هببر و بب   او  لوم نتببوب -۳

 ولیې   کااونوو  ندو او چااو   ترتآُّ او 

تنظهم لسااا اساس  ا. له هغې یرتبهو   

ببباا لسببببااا یببببه یببببهن  ببببذااۍ  او عملبببب   یببببوا کب

 ډ ر کې بې نظم  او خلح اامن ته  ي  .  

یيژنببببببببببداې لببببببببببه َلاېو    لوم نتببببببببببوب -۴

خسلمنځ   خ ې او اختهفبات لبه من به 

ا ونبه  ې سبرادو ل   بداا شبص و چبې یبه 

َلسببببته ااو ل  يبببب  و تببببرمنت (ببببې مهنببببه او 

بې او   الفبب  اامن تببه  يبب    او  اخلبب  لهکب

 ا نکې  آنېي  .

اېو یيژنببببببببببداې لببببببببببه َل    لوم نتببببببببببوب -۵

اسبببهم   ولنبببه خسلبببه بقبببا او خونبببدیتوب 

تیببمهنو . لببه هغببې یرتببه  ییبب  او  نهببو  

انببببببانونو تببببببه َلاا هببببببوااني و   کلهبببببباتو یببببببه 

ځبببببباا یببببببه دهیهبببببباتو بوخت ببببببدلو مردببببببوح 

عمح ته یر ااجحو مفیول تبه یبر فاضبح 

عمبببح تبببرده  وا بببول  يببب   او همبببداااا   

یر یو تقلهد او له هغوا سرا ت ل   دلو 

 ابرني .  ته امهنه بر 

یيژندنبببهو   مسبببلمانانو  لوم نتبببوب -۶

  یوې ستزې او س   لې موخې لسااا یبوا 

مهمببه وسببهله  ا او هغببه   ال بب  شببر(ع  

تبههقبول او اسبهم  نظبام قببایمول   و 

هغه نظبام چبې   ب برن  ن تمر ب و  نهبا 

ببببې  ببببې برنبببببا یکب ببببې هوسبببببا  ونبببببد او آخبببببرت کب کب

آن فرضببببص  عهبببببا ات یبببببو لببببه ببببببح سبببببرا 

تببوميز لببر و لتببه فببوا  فببرای  لببه هغببو 

فراییبببببو سببببببراو چبببببې یببببببه ځنببببب  سببببببرا ا ا 

  ببدَلا شببص و لتببه   ابب  فرنیببهو چببې   

ځهنببببببببببو علمبببببببببباوو گامببببببببببام شببببببببببافع  او لببببببببببه 

امببببببام محمببببببد  یببببببه آنبببببببدو اتنببببببافو څخببببببه 

ځن ېببدَلا او فرضببآ  (ببې لببه ځنبب  سببرا 

، 11۱/ 1 رد المحتدددددار)ا ا   بببببدَلا شبببببص . 

 (333/  2البحر الرائق 
 بببه   اتکببببامو او اعمبببالو  غببببه مرت ببببې 

یه یام کې ونه نهول شص  او ترمنت (ې هغه 

یببببواېو چببببې   اسببببهم سبببب   ل   یببببن واتببببه 

ای ببببصېو لببببه من ببببه یببببو َلا شببببص و  یببببن لببببه 

  سببببببببرا مبببببببببخ  يببببببببب   او افببببببببراط او تفبببببببببرن

همدلتبببببببببه  یبببببببببن   مت بببببببببد   او متسببببببببباهح 

 ترمنت ضای   ي  .  

 ...ا امه لر  

 
 اخځلیکونه:

 القرآن الترنم.  -۱

 س ن المسا  . -۲

  وک. ۸ا  ا ختااو  -۳

  وک. ۲الهحر الرای و  -۴

 اْلولوناتو     توا قرضاو  لهتنه.  فق -۵

 اْلولونبببببببات گ ااسببببببب  ربببببببی الیبببببببواب  و   محمبببببببد  فقببببببب -۶

 الو هل  لهتنه.

اْلولونات ر   ح مقاید ال ر(ع  اسسهمي و    فق  -۷

 اغښ ې  ا.

 د لومړیتوبونو په اړه خلل 
ې مببوني   خسببح  ونببد ب هب لببو رببه چيببز 

ا خونبببببببببو تبببببببببهو  بببببببببه هغبببببببببه مبببببببببا   و  یبببببببببا 

معنببببو و فتببببر  و  یببببا  ببببولنيزو سهاقببببص  

و  او اقتبببببا  و ځيبببببز شببببوو وببببببه مومبببببو 

چې   لوم نتوبونو تله مو یکبې لبه سبرا تبر 

ه  ا.
 
 یایه مختل

ببببببببببې  مبببببببببببوني ا ثبببببببببببزو اسبببببببببببهم   ولنبببببببببببو کب

 تيزانونک  توميزونه لرو 

  بببه چبببې لبببه ه بببز او سبببات ز  سبببرا تببب او 

لببر و لببه یببوهې او اوااببې لوم نتببوب لببر . 

  ځوانبانو   فعببالهتونو برخببه کببې  ببواوو 

چبببې بببببدا  اواابببې تببببه یاملرنبببهو   عقلبببب  او 

 فتر  اوااې له یاملراې اولون  لر . 

ببېو سببببتزا بو یجبببه او یببببه  مببباا  برخببببه کب

اناتببببببه  چبببببببه یآسبببببببصېو   سبببببببسواهو ه بببببببز او 

اسبببمهو لسببببااا ځببببانې ې  يبببب  و یببببه  اقببببصې 

بېو چببې  ییبب  و تعلهمبب  او اوغتهببا(  تببال کب

ببببېو هغبببببومرا یاملرنبببببه واتبببببه نبببببه  ډ رونبببببو کب

 يبببببببببب  .   اسببببببببببهم  ههوا ونببببببببببو   ا ثببببببببببزو 

چببااوا و بببې ځایببه لېښببتونه لببه اسببمان 

سببببببببرا خنببببببببزې  ببببببببو و خببببببببو لببببببببه بببببببببح یلببببببببوا 

تعلهم و اوانيز او اغتهبا(  بمسب ونهو چبې 

  یبببوې  بببولیې مبببا   او معنبببو  یرمختببب  

اسبببباس دببببو و و   هغببببو   اشببببد او و ې 

 نا کار  مباا  مخت   ي  .لسااا 

ببېو یبببه انبببات شبببم ز    عهبببا اتو برخبببه کب

بې هغبببه شببتمن مسبببلمانانو چببې فرضبببص   کب

ابب  (ببې یخببوا ا ا  بب ا و و هببر کببال نفلبب  

ببې یبببه ااا  َلس  اببب  ا ا  بببو  او  ې َلاا کب

یآسبببببببصې مببببببببرفو  او نبببببببوا هغبببببببه فرضبببببببص  

عهببببا ت  مببببواا  (ببببې ترشببببا غواځببببوا و چببببې 

  بولېاې بڼبې لبر و لتبه  تعلهمب  او  عببوت 

مرا بببببه تنسآسببببببولو   ځوانبببببانو سببببببالمه 

ې  تبببابونو تببنله و  ببببا ل او اوانببهو    ییبب

  اقصې نوا.  ..او .خرزول

 .  توا عهد السهم التربوا  لهتنه
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 کنمد ديروښ گذشته است اښ آن يا 
 کنمفرداکه نيامده است فرياد 

 کنآن توست کوشش م اښ امروښ
  خير يابي تو اښ آنه تا عاقبتي ب       

  : )رح(به قول سعدی

 فلک درکارند خورشيد و َمه و ابر و باد و
 به غفلت نخوري تا توناني به کف آري و

 و سرگشته و فرمان بُرداراهر تاه اښ باهم  

 «4»نبري رمانشرط انصاف نباشدکه توف 

 

 مقدمه:
الحمةةةد للةةةال رم ال ةةةالمین  والصةةةال  والسةةةالم 

 للى آلةال و رس لال األمین محمد و للى لبد  و
  .اجم ینصحبال 

در باره ارزش و اهمیدت  tخداوند
 می فرماید:وقت 

 1 – 2ال صر:  چٻٻپ ٻ ٱچ 

بیگمدان سوگند به زمان کده  ترجمه:
 .انسان در زیان است

، و سرمایه زندگی انسداندر حقیقت 
فرصت تلاش او برای نیل به سدعادت 

انسدانها همده  ،استوقت جهان  دو
، که بده وقدت ارزش نمدی زیانمندند

 دهند و از آن استفاده نمی کنند.
 می گوید:ی شاعر

 :اهمیت دادن به وقت

زنددگی  وقدت در استفاده درست از 
 است، اهمیت والایی برخوردار انسان از

قیمتدی را بایدد  ایدن متداعارزش  بناءً
داد که این هدر نباید فرصت را  دانست،
 ارزش بددون اسدتفاده قدرار بدا گوهر

کسدانیکه  ،بگیرد، ناگفته نباید گذاشت
نبهای الهی پی به اهمیت این هدیه گرا

آن  از پیرامون آن اندیشیدند و بردند و
اسددتفاده درسددت زندددگی خددویش  در

اشدخاص همیشده  همچدونام  ،نمودند
اصحاب کدرام،  :جاویدان می ماند مانند

مجتهدین کرام، فداتحین  ائمه بزرگوار،
که از خدود نویسندگان عزتمند  غیور،

همچندان  وآثار گرانبها بجا گذاشدتند 
 وقت اسدتفاده که ازی راشخاص بزرگوا
اخدروی  دنیوی و امور درست کردند و

، نام خویش را مطابق آن تنظیم نمودند
 .خود را درج جاودانگی کردند

 یاما برخلاف یك عدده انسدان هدای
 نمدی دانندد و را ارزش وقدتاست که 

 عمر نمی کنند و آن استفاده درست از
 گرانبهای خویش را بده وقدت تلفدی و

 لعدب مدی لهو و وررانی به امخوش گذ
اللدده را اینگوندده اشددخاص  گذراننددد،
مدورد بداز رسدتاخیز  روز ذوالجلال در

 قرار خواهند داد.سوال پرس و 

برای ما انسدان هدا لدازم اسدت  بناءً 
وقت استفاده درست  اشخاصی را که از

خدویش قدرار  یالگودر زندگی کردند 
اقتداء و پیروی بده ، عمل کرد از داده و

 ببریم.آنها بهره خوب 
 ذیل به بیان اهمیت وقدت از اینك در

 حددیث نبدوی، ،کدریمن دید گاه قدرآ
مدی متبحدر  علمدای اقدوال صدحابه و

 پردازم:

 ن کریم:منظرقرآ ارزش وقت از

درآیات متعدی خداوند توانا پیرامون  
تشویق انسدان بده  ارزش آن و وقت و

داده کده  آن دستور استفاده درست از
هددر را  خود گرانبهای ای انسانها عمر
دنیدوی  اخدروی و امور ندهید به خاطر

اندیشدده نماییددد چونکدده  و تددان فکددر
دو باره به دست نمی آیدد، روزگذشته 

رابطه الله این  در ،فردا واپس نمی شود
  تعالی می فرماید: تبارک و

 1 – 2ال صر:  چٻٻپ ٻ ٱچ 

بیگمدان کده سوگند به زمدان  ترجمه:
 انسان در زیان است.

کریمه خداوندد بدزرگ بده این آیه  در
ایدن را بایدد  وقت قسدم یداد کدرده و
تعالی به چیزی  دانست که الله تبارک و
دارای اهمیت  قسم میخورد که بزرگ و

مهدم  پدیدده ایجمله  وقت از باشد و
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بایدد انسان هدا ارزش آن را  است بناءً
آن  امورحیداتی خدویش از در بدانند و

امدام کده ی بهره خدوب ببرندد قسدم
: اگدر هفرمدودرابطه این  در /شافعی

مردم به همین سوره والعصر عمل مدی 
ر زندگی دفهمیدند و کردند، آن را می 

همدین یدك  ،خود تطبیق می نمودندد
 «5» سوره برای شان کافی بود.

تعدالی مدی  همچنان اللده تبدارک و و
  فرماید:

ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 چڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ

 1٢األن ام:  

و شکافنده صبح است، و شب ا ترجمه:
را مایه ای آرامش گردانید و خورشید و 
ماه را معیار حساب قرار داد، این تقدیر 

 خدای غالب و داناست. 
 در جای دیگر خداوند می فرماید:

ڃ     ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ   چ 

 22 – 1الیبأ:  چڃ      ڃ

و خواب را برای شما مایده ای  ترجمه: 
و شب را پوششدی ، یمراحتی قرار داد

( وطلدب ساختیم و روز را) وقت کسب
 معیشت گردانیدیم.

کریمه خداوند بزرگ روز  اتاین آی در
شدب را وسدیله  را برای کسب معاش و

ماه را وسیله حسداب  آفتاب و آرامش،
بایدد مدا زحمدت  انسان ها آفریده بناءً

و شدب را در بکشیم نگذاریم کده روز 
 لهو ولعب صرف کندیم، بلکده بایسدت

 .گرفته شودآن  استفاده درست از
 مبرهن است کده مدا درغفلدت قدرار

فدردای خدویش نمدی  بخداطر داریم و
از فرصت های میسره حاصل  اندیشم و

همیشده بده  خوب بدست نمی آوریم و
این فکر هستیم خداوند خودش چداره 

وحاجات همه مارا حل و فصل سازاست 
اما این را باید دانست کده  می فرماید،

مدا  را خداوند بدرای های حل هتمام را
امدا مددا هسدتیم کدده  ،ترسدیم نمددوده

شددکل درسددت ه نمیتددوانیم ازآن بدد
 .استفاده نمایم

 ارزش وقت ازدیدگاه سنت نبوی:

پیرامون اهمیت وقت احادیث زیادی  
ن است کده اید ذکر رسول گرامی از

ارزش وقدت اسدت کده  گراحادیث بیان
امت اسلامی به قیمت این ارزش والا پی 

زندددگی خدددویش  آن در از رنددد وبب
چنین حدیث رابطه  در ،استفاده نمایند

 :آمده است
نِْ َمتَةاآِل  قةال رسة ل اللةال قةال لن اهن لباس»  

ُ  َوالَفَراغُ   «7»«َمْغُب آٌل ِفیِوَما َكِثیٌر ِمَن الیَّاِس: الصِ حَّ
می گوید: نبی  بابن عباس ترجمه:
دو نعمددت،  هبددار در »فرمددود:  اکددرم

ز مردم، دچار ضرر و زیان می بسیاری ا
از آنها بهره برداری نمی کنند(:  )شوند

 .یکی صحت و دیگری، فرا غت است
 ایددن حدددیث شددریف پیددامبر در

 فراغت را نعمت خوانده و صحتمندی و
زندگی  حالت در بدون شك که این دو

حیثیت والای برخوردار اسدت  انسان از
 باید دانسدت چونکده در آن را شکر و

 اوقدات فراغدت اگدر وانی ومرحله جد
تلداش خدوب بکندد  انسان زحمدت و

، خوبتر دریافت می کندد و نتیجه بهتر
 هدای مهدم و کدار تحولات بزرگ، زیرا

 همین مرحله اتفاق افتاده، ابتکارات در
کده  بدانندجوانان گرامی قدرآن را  بناءً

بدین رفدتن  از مرور ایام سبب ازالده و
 از همچندین اگدر شدود وجوانی آنهدا 
اوقات فراغدت مدان بستر  فرصت ها و
امورحیاتی مان اسدتفاده  یبرای بهبود

ایدن صدورت زمدان  درست نکندیم در
فراغددت مددان سددبب تضددیع عمرمددان 

 میشود.

صلى قَاَل قَاَل َرُس ُل اللَّالِ  َلْن أَِهى هَةْرزََ  اأَلْسَلِمى ِ }

تَّةى اَل مَةةُزوُل قَةَدَما َلْبةٍد یَةةْ َم اْلِقَیاَمةِ  حَ » اللال للیال وسةلد
َلْن ِلْلِماِل ِفیَمةا فَةَ ةَی  ُیْسَأَل َلْن ُلْمرِِ  ِفیَما َأفْةَیاُ  وَ 

َلةةْن  ِفیَمةةا أَنْةَفَقةةاُل وَ  َلةةْن َمالِةةاِل ِمةةْن أَیْةةَن اْكَتَسةةَباُل وَ  وَ 
 {«3»«ِجْسِماِل ِفیَما أَْهاَلُ  

روایت شده است  زَه اسلمیربَ از ابو
هدیچ  فرمودند: در قیامت که پیامبر
بر نمی  جایشاز را  هایش مقد بنده ای

ال قرار مدی ومورد س دارد، مگر این که
کده از عمرش ) جواب نگوید( و گیرد؛ 

سدپری و مدوردی آن را در چه چیزی 
ی موردچه آن را در که از علمش  ،کرده

ونه آن را چگکه ثروتش  از به کار گرفته
کدرده و از  خدر جمع و در چه چیدز 

آن را در چدده کدده  ) جسددمش(بدددنش
 .استکهنه کرده به کار گرفته  چیزی
 این حدیث شریف رسول گرامی در

 انسان، عمر روز قیامت از فرموده که در
جسم  ی، محل انفاق ویدارا علم، مال و

 آن سوال میشود که درچده مدوردی از
ه آیا حق آنها را بد اینها استفاده کرده،
 یا اینکه در نموده؟ شکل درست اش ادا

نگاری نشدان ا خود سهل مقابل اینها از
اهمیت دادن به  گراین خود بیان و ؟داده

 وقت است.

ُوَمةةةةابَّةةةةاسٍ َلةةةةِن اهْةةةةِن لَ  و} قَةةةةاَل : قَةةةةاَل   َرِضةةةةَي اللَّةةةةاُل َلیةْ
اْغَتِیْد َخْمًسا ُهَ  یَِ ظاُُل :َ    ِلَرُجٍی وَ  َرُس ُل اللَّالِ 

َتَك قَةْبةَی    وَ قَةْبَی َخْمٍس: َهَباَهَك قَةْبَی ِهَرِمكَ  ِصةحَّ
فَةَراغَةةةَك قَةْبةةةَی    وَ ِغیَةةةاَءَ  قَةْبةةةَی فَةْقةةةِر َ    وَ َسةةةَقِمكَ 
 {«٢» َحَیاَمَك قَةْبَی َمْ ِمَك َ   وَ ُهْغِلكَ 

روایت  باز حضرت عبدالله ابن عبداس
مردی را  حضرت رسول اللهاست که 

پان  يياز را پايش اښ موعظه می فرمود: 
پيش  راپن  ييز غنيمت بشمار: جوانيت 

اښ بيماريت،  پيشرا اښ پيريت، تندرستيت 
پيش اښ تهي دستيت، را توانگريت 
پاايش اښ گرفتارياات و را فراغتاات 
 پيش اښ مرگت.را ښندگيت 

اقوال صححابه رضحو اللحه عحنهم 

 :پیرامون وقت

از  عبدالله بدن مسدعود -۱
عمددرش گذشددتن یددك روز از 
 اظهار ندامت می نمود. 

د: بددر هددیچ چیددز فرمددو مددی
پشیمان نشدم مانند پشدیمانی 
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روز از عمرم که می گدذرد و ام از یك 
علمم در آن روز بیشدتر از روز پدیش 

 «7» نبوده است.
اكةةةر الطبرانةةةي فةةةي الجةةةامْ الكبیةةةر: ف ةةةن  -1

لمار  هةن خزیمة  هةن ثاهةْ قةال سةم ْ لمةر هةن 
الرطةةةةةام یقةةةةةة ل ألهةةةةةي: مةةةةةةا یمی ةةةةةك أآل مغةةةةةةرس 
 أرضةك: فقةال لةال أهةي: أنةا هةی  كبیةر أمة ت غةةداً 

ا  فقةةةةال فقةةةةال لةةةةال لمةةةةر: ألةةةةزم للیةةةةك لتغرسةةةةیو
مةةةر هةةةن الرطةةةام یغرسةةةوا لمةةةار : فلقةةةد رأیةةةْ ل

 َهید  مْ أهي
عماره بن  از  :طبرانی در جامع الکبیر

یمه بن ثابت روایت کرده فرمودندد: خز
شنیدم کده بدرای  عمربن خطاب از
شداندن  من می گفت چه چیدز از پدر

داشدته، پددرم  را باززمینت ت نهال در
گفدت مدن  بدن خطداب برای عمدر
بدن  عمدر بمیدرم، ید فرداپیرشدم شا

برای خود لازم  :برای او گفت خطاب
 بگردان که درآن زمین نهال بشدانی و

 بن خطداب که عمر :عماره می گوید
 درهدا خود دیدم کده آن  را همراه پدر

 آن زمین نهال می شاندند.
: رضةي اللةال لیةالقال سیدنا لبد اللال هةن مسة    -5

 ءٍ فةةي هةةيلةةیس  ذنةةي ألمقةةْ الرجةةی أآل أرا  فارغةةاً 
 َال لمی الخر  من لمی الدنیا و

 فرمود:  عبد الله بن مسعود
پسند می شمارم شخصی را که من نا

 نه در امور دنیا خود زحمت می کشد و
 توجه دارد. و نه به آخرت اعتنا

برای دوسدتان خدود پس  ه بود،ستادیا
 شما اراده سفر که یکی ازی فرمود: وقت

راحلده و زاد  آیا برای خود توشه وبکند
 ابدوی! بلد :جواب گفتند در ؟نمی گیرد

آخرت دورترین سفر  سفر گفت: دردا
 های که شما مدی کنیدد، سفر است از

و زاد  ایدن توشده و را بر ما :آنها گفتند
   فرمدود:پاسد ی کن دریراحله رهنما

بزرگی و عظمت فردای حج بکنید برای 
تداریکی  در رکعت نماز دو تان، قیامت
وحشدت  ترس ونجات از  خاطره شب ب
بگیرید که  ایامی در روزه بخوانید و قبر

عمل شما سبب این  گرم باشد و بسیار
نجات شما بده روز حشدرمی گدردد در 

 «8» آن روز بسیارطولانی است. حالی که
 :علمای اسلامارزش وقت نزد 

: از هفرمدددود /امدددام شدددافعی -1
همنشینی با صوفیان این دو سدخن را 

 سخن اول:آموختم: 
 «.ال قْ سیف ذآل لد مقط ال قط ك » 

از آن اسدت، اگدر  وقت مانند شمشیر
را از اسدتفاده ت استفاده درست نکردی

 قطع می نماید.عمر و فایده آن 
 سخن دوم:

 «.الباطیهالحق وذال هغلتك هنفسك ذآل هغلتوا»
ه حق بده کدار اگر وجود خود را در را
را به باطل مشغول بردی خوب، و گرنه ت

 گدذردر حدال می سازد. یعندی وقدت 
است، اگدر از وقدت در راه هدای خیدر 

بیهوده خواهد عمرت استفاده ننمودی، 
گذشت و منافعت را قطع می نمایدد. و 
وجود خودت را باید به کداری مشدغول 

حددق مشددغول داری، اگدر خددود را بدده 
سدداختی و در صدددد صددرف وقددت در 
اسددباب راحددت و سددعادت خددودت و 
دیگران به کار بردی، از وقت خدود بده 
نفع خود اسدتفاده نمدوده ای و هرگداه 
خود را به کار خیر مشغول نساختی، به 
کارهای شر و یا به کارهدای بیهدوده و 
  مایه اتلاف عمر مشغولت مدی گرداندد.

نیست کده برای این که در دنیا چیزی 
  .خالی باشد

آب را پر آب نمودی  گیلاسثلاً اگر م
کاری خوب، و گرنه هوا آن را پدر مدی 

ظرف بدون استفاده عمرش به  ) نماید
  «1» .پایان می رسد(

 أن الوقت هو رأس مال الإنسان: -2

قال الحسن: یا اهن آ م ذنمةا أنةْ أیةام  فة اا  
قال لمر هن لبد  اهب ی مك اهب ه ضك. و

ز: ذآل اللیةةةی والیوةةةار ی مةةةالآل فیةةةك فالمةةةی ال زیةةة
 فیوما.

حسدن  وقت سرمایه انسدان اسدت:
تدو  !ی فرزند آدمفرموده: آ /بصری

 یك روز از اگر به مثابه روزها هستی و
زمدان تدو  تو کم شود یك قسمتی از

گفتده  /عمر بدن عبددالعزیز رفته و
شب و روز در تدو عمدل مدی  »است: 
در چرخش و حرکتند بده نفدع کنند، 

انسان که فصول جدید به میدان مدی 
) شب و روز تو هم در آن هاآورند... و 

 « عمل کن!و  ها کار عبادت(
نقضةةةةاء: قةةةةال رجةةةةی أآل ال قةةةةْ سةةةةریْ اال -3

: كلمیةةي. -أحةةد التةةاه ین -ل ةةامر هةةن لبةةد قةةیس
 .فقال لال: امسك الشمس

وقت بسیار به سرعت به پایدان مدی 
که مردی بده عدامر بدن ی رسد: قسم
که یکدی ازتدابعین اسدت عبدالقیس 

عدامر  :: بدرایم چیدزی بگوییددفرمود
. یعنی تدا توقف بدهیدگفت: آفتاب را 

وقتی که آفتاب در حرکت است نمدی 
بایسدتم، بایدد بده کداری قرار توانم 

) در دنیدا و مشغول باشم که به کدارم
و نشداید بیاید و نمدی تدوان  آخرت(

 وقت را به سخن بیهوده تلف کرد، این
دستور خاتم طبق همه بر دین ان بزرگ

رفتار می نمدوده در زندگی  النبیین
 اند. 
ال قةةْ ذاا فةةات ال ی ةة  : قةةال أهةة  هكةةر  -4

هالیوةار ال یقبلةةال  : ذآل للةةال حقةاً رضةي اللةال لیةال الصةدیق
 للةةةةال حةةةةق هاللیةةةی ال یقبلةةةةال هالیوةةةةار. و هاللیةةةی  و

  رضةةةةي اللةةةةال لیةةةةالروي أآل أهةةةةا الةةةةدر اء -7
وقةةةةف اات یةةةة م أمةةةةام الك بةةةة  ثةةةةد قةةةةال 

 سةةفراً ألصةحاهال َ ألةةیس ذاا أرا  أحةدكد 
یست د لال هزا : قال ا: ن د  قةال: فسةفر 

فقةال ا:  لیةا  الخر  أه د ممةا مسةافروآلا
حج  ل ظائد  حج اً  فقال: ) للى زا  :
صل ا رك تین في ظلمة  اللیةی  األم ر  و

 ی مةةةا هةةةدیداً  صةةة م اً  ل حشةةة  القبةةة ر  و
 حر  لط ل ی م نش ر (.

 دردا روایت شدده کده ابدو
یددك روزپددیش روی کعبدده 
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  بُله   ا .
 

 قةةةةةال ا ل مةةةةةر هةةةةةن لبةةةةةةد ال زیةةةةةز: لةةةةة  ركبةةةةةةْ و
لیةةي لمةةی مروحةةْ: فقةةال لوةةد: فمةةن یجةةزىء 

الةةةك الیةةة م: فقةةةال ا: مؤجلةةةال ذلةةةى الغةةةد. فقةةةال 
لوةةةةةد: فةةةةةدحیي لمةةةةةی یةةةةة م واحةةةةةد فكیةةةةةف ذاا 

 اجتمْ للي  لمی ی مین:ا
دیگر بر  ،وقت هنگامیکه فوت شود

فرمدوده:  صدیق نمی گردد: ابوبکر
طرف روز  بالای انسان از tخداوند
اعمال روز آن دارد که  ) عبادات(حق
در اعمال  آن اگر، انجام دهدبه روز  را
طدرف  انسان فوت شود آن را از روز

همین گونه بالدای  یرد وشب نمی پذ
طرف شدب حدق دارد کده  انسان از

یرفتدده طددرف روز پذ ازانجددام آن 
 نمیشود. 

بن عبددالعزیز گفتندد:  برای عمر و
راحدت از  اسد  سدواریتفریح  اگر

وی  ؟میشدود چهیك روز  وکارهایت 
 عو  من کدار که از :برای آنها گفت

ایشدان این روز را انجام مدی دهدد. 
فددردا  انددداز وگفتنددد: بدده تدداخیر بی

 :برای آنهدا گفدتوی  بده. و شانجام
یك روزکه من را خسته می کند  کار

عمدل  و کار عهده ازمن پس چگونه 
 «21» .دو روز که یکجا شود بدر آیم

 فرمدود: /عمر بن عبددالعزیز -5
شب و روز بر تو اثر می گذارند و هدر 

شبی که می گذرد از عمدر تدو  روز و
این، بکوش تدا در  کم می شود. بنابر
 شایستهکار و عمل همین شب و روز 

 .دداشته باشی ای
 فرمود: /حسن بصری -6

تو همین چندد روز  !ای آدمی زاده 
هستی. یعنی عُمر تو از همین چندد 
روز تشکیل یافته، هر روزی که مدی 
گذرد قسمتی از عُمر تو مدی گدذرد. 

ود: من مردمی را دیددم کده فرموی 
حرص ایشان بر اوقات شان بدیش از 
ه حرص شما بر زر و سدیم تدان بدود

. یعنی ایشان هیچ گداه عمدر را است

قیمددت درهددم و دینددار نمددی  سددانهم
 دانستند.

عُمر نزد ایشان قابل مقایسده بدا زر و  
 .ه استسیم نبود

 :حَمّاد بن سلمهشیوه زندگی  -3

و د بومی تعلیم حدیث  ایشان مشغول 
نماز  ویا تسبیح و د کرمی تلاوت یا قرآن 

هجری به دنیدا  2۱سال  درمی خواند، او 
از سداله  79به عمدر ۱27آمد و به سال 

 .فانی رحلت نمودجهان 
: هشاگرد او عبدالرحمن بن مهدی گفتد

اگر به حماد بن سلمه گفته می شدد کده 
فردا خواهی مُرد، نمی توانست بدیش از 

یك انجام داده بود انجام آنچه از اعمال ن
و روز  داشت، یتدهد، او همیشه مشغول
تقسدیم  منظمدهو شب خود را بر اعمال 

فراغت خالی و تا هیچ گاه وقت بود کرده 
نمداز  آن بزرگوار در حالنداشته باشد و 

بددود کدده عمددرش بدده پایددان رسددید و 
 درگذشت.

عَلامه خلیل بدن احمدد، شخصیت  -8
بروایتددی  :، سدیبویه شدی  امدام النحدا

وقت برای او وقت خوردن سنگین ترین 
در ابوهلال عسکری  چنانچه: خوراک بود
الحدث علدی طلدب العلدم  »کتاب خود

میگوید: خلیل بدن « والاجتهاد فی جمعه
 ۱00سال  درهوشان دنیا بود،  احمد از تیز

 ۱70سددال  درهجددری بدده دنیددا آمددد و 
درگذشت، او می گفدت: سدنگین تدرین 

 اسدت کده زمانی مساعت های زندگی ا
در کده  )متأثر میشوم از دست دادندش(

 هستم. غذا خوردن آن مشغول
که  یدانشمندانچنین این  خوشا برحال

ر وقت خود را گرامی می دانستند این قد
غیددر  رنمدی خواسددتند وقدت شددان د و

  صرف شود. تحصیل علم
لةةن  -قةةال اهةةن لبةةد البةةر فةةي جةةامْ هیةةاآل ال لةةد: 

هةةةن مبةةةار : ذلةةةى متةةةى ن ةةةید هةةةن حمةةةا  قةةةال: قیةةةی ال
 َلد: قال: حتى الممات ذآل هاء اللالمتطلب ال 

جامع بیان العلدم کتاب  ابن عبدالبر در

نعیم بن حماد روایت است  فرموده: از
ابن مبارک گفته شد تا کددام که برای 
 در ؟یمدی پدردازبه طلب علدم  زمان

خداونددد  اگددر :گفددتایشددان جددواب 
 فراتازمان  بخواهد ) وقت میسر شود(

 کسب تحصدیل علدمرسیدن مرگ به 
اگر خواست خداوند بدوده  مازدپرمی 
 .باشد

 :مویال کییةد :أهمیتال في حیا  المسلد ال قْ و
 «8» .للي هن نایف الشح  

 مآخذ:
ُى ص ال  -3 ُ  حه   ايب  ..6132 ِب
 س هی  ا خزی. -2
ُزق  قححح  -1    حححع   لِحححب  خسحححح ُ  كيحححبر  خ

ُ ِحه  ح ت جِحه    ح     رهخا،يبح خا غحه  تأااأ 
 . ل  خباه 

ُ  حه    -1 ُی  ِب  .6132ص ال ايب
ُ  حه   -5 کی   ِب  .2612سلث تُ 
ُ  حه    -6  31214    خال ِبن   ِب
ُزق  قحح  -7    ححع   لِححب  خسحح ُ   كيححبر  خ

 ت جِححححححه    حححححح ح   غححححححه   رححححححهخا،يبح خاحححححح  تححححححأااأ 
ُس .ُ ِه  ل  خباه   . ُکيره  بُله یب

ت احححححه   أبِايحححححه یححححح  حاحححححب  خاِاحححححل  خا قححححح    -4
 ُکيره  بُله   ا   ل  اث  ب أ خاش   یلله  
ُزق  قححح  -9    حححع   لِحححب  خسحححح ُ  كيحححبر  خ

 ت جِححححححه    حححححح ح   غححححححه   رححححححهخا،يبح خاحححححح  تححححححأااأ 
 .ُ ِه  ل  خباه 

ُ يرحححه   ق،حححبع ُحححا ح،ححح  خا قححح كيحححبر    -31
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 بببببببه  بببببببه هبببببببم نبببببببن سبببببببها   ونببببببب ۍ  ځېلويبببببببدي

بب  یرمختيببباو  ی اوونبببه  ډېبببر ولبببه یلبببوا و تخنيکب

ااسبببباا   وندانببببه مببببا   ا خ    وهلبببب     او

 چببې  ببا   ډېببر و ببې خسببح او  تببه اسببوای  ا

یبببببه  خبببببو ونبببببه و   تفببببببيح تبببببه ببببببه  بببببې ا تيبببببا

ببببببح  ااسببببباا   وندانببببه  ا خواشببببيی  سببببرا  

 هغبببببببببه   او امهبببببببببم   چبببببببببې خبببببببببواا ېوا خ  ببببببببب

ا خ  او لبببه لبببوا    ااسببباا   وندانبببه معنبببو 

یببببببببه  ذلببببببب  سببببببببرا مببببببببخ  بببببببب ا  ا. نببببببببن سببببببببها

 گاخه   لبه يبوا سبرا   وکې  ولنو یځېلويد

 بب اا شببوا  ېنفبب څخببه وندانببه لببه   ااسباا

  ا. 

چببې  وختببيت مسببلمان نابغببه عهمببه اقهببال  

مبالعه  ه ليدای اوڅخلويديت  ې له ن  ې 

گبلمنېببه  خببوا ا  چببې هغببې تببه وبيخونببدا و  

 وا  .

اسبببببهم مقبببببدس  يبببببن  يبببببوا ال ببببب   يبببببن یبببببه   

 ؛ه ډېبرا یاملرنبه  ب ې  اتب   ې مسئلې وتو ه

مالببببب   خبببببال  او سبببببتز کاينببببباتو   ځتبببببه خبببببو

تببه  اقببصې خببباب  یيغمنببز  خسببح واوسببتی

.[7القلد: ] چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ   و  
 تببببه     اوژباااااړه

 
 اخهقببببو لببببو و ډيبببرو  يقينبببا

  ې.  ښتن

 اقبصې  عبا اتو او اخهقبو نيتو واته   بيا او

تتم  و  

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  چ 

 .[57فصلْ: ] چڱ  ڱ      ڳ  ڳ  ڳ
 مخنهبوا  بواو  ۍببد  یه هغه  به گ  ژباړه

بب  نبببو بيبببا ببببه   و  و  ربببوم چبببې ډېبببرا غبببواا گني ب

هغبببببه تبببببرمنت  سبببببتا او   ېهماغبببببه گربببببس  چببببب

 .و لكه يو مهربان  وس   اقصې شص  ا  می  

 ا بببببببببرم  سببببببببببُّ  او چبببببببببې یيغمنبببببببببز همبببببببببدا

 } فرما ې 
ْ
خ
َ ْ
اِاَم اْل

َ
َم َم  ِ

م 
َ
ت
ُ
 ِْل

ُ
 
ْ
َما ُبِعث

َّ
ِ  ِإن

َ
 .{ه

  الس ن التنزاو للهنهق گ 
  اا    ې لببه یبااا اااسببتول شبوا يببمو ژباااړه

 چې غواا خونونه ب رو   م.

 یه يوا بح تدير کې ااغل  

{ 
َ

بببُح ِرببب  اِلميبببزاِن ِمبببن ُتْسبببَن  َمبببا ِمبببْن شبببص
َ
ق
ْ
ا
َ
ء  أ

  ِ
ُ
ل
ُ
 گس ن أب   اوو  . {الخ

 قيام  یه وا   هيخ  اقصې  يز   گ ژباړه

بببېو تببببر   اونببببد اخهقببببو ن تبببو ا بببتهو چببببې تلبببه کب

 و .

شان فرما ې  همدا

  {أْكَمُی اْلُمْؤِمِییَن ذیَمانًا َأْحَسیُةُوْد ُخُلقاً }
 گمسند أتمد 
بېو تببر  ولببو   ب ببرو ایمببان   بببا ا  مامنببانو کب

بببب  یبببببو  اخهقبببببو   ښبببببتنو انبببببات    بببببو  (ببببب لرونکب

 . ا

 څخبه هبمو   همداانېه له یالحو سلفو

  یه ا او اوايات نقح شو     اخهقو  و

امبببام تسبببن بببببر  گاتمبببه اللبببه و چبببې يببببو 

 دليح القداا تابع   او وا ې  

 چاته ضرا    زې تااا واایو سخاوت او   گ

نه اسولو تسنه اخه     . عهدالله بن 

َلنببدې  اې   اببېو  مهببااک گاتمببه اللببه  بيببا

  ولېه بوا   اخهقو ن تو  

بببببااونو ډډا  ببببببولو   لببببببه ترامببببببو گ  تهلببببببو کب

 لسبببببااا یبببببه خبببببر  اوخسبببببح عيبببببال    ل بببببول او

 خو و کې یراخ  .

لسببببباااو یببببه عامببببه  و بببببهو  اخهقببببو نيتببببو  

 َلندې ب لګې و اندې  ي   

 عمبحو   ډيبر  مه ويناو تياو ا تيیې  بهو

 وا    ا الويديت  وند یه    و  ا 

 مغرب يشيدم هءميخان می، اښ
 خريدم سر ان من که درداابج

 نکويان فرنګی تم بااااانشس
 روښی نديدم تر ښوښآن بی سو 
ببېو یبببه   اخبببه  یبببه ااسببباا  وندانبببه کب

مبالګې تيث ب  لبر و  به  کبې   خو و

   گقيم بب سب ا  بومرا هببم  رانبيبه

خوا ا یاخه    و خو چې مالېبه یبه 

بببببببببې وانببببببببببه چببببببببببو و ډيببببببببببر  اویيتببببببببببه  کب
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بببببې  ابببې کااونهونبببه  ببببولو  واابببیو لبببي ت زوتنبببو

 عبهتو یبنزو قبدا او وقباا ښصې ا يکې ساتحو

 ااب و اضباي و خوښببص و تلبمو وفبا اا و لببه 

نهو لعنبب  نببه ويببحو  ن ببح ځببان سببات اذايلببو

نببه  ببولو غيببب  نببه  ببولو  ينببه نببه لببرلو لببه 

بخح نه ځان ساتحو تسد نه  بولو خوښبص  

   اقصې نوا. الله لسااا ... او نا خوښص    او

تسبببن   بببه یبببه  بببوليزا تو بببهو هغبببه  بببه چبببې  

بې ون سببوو  خلب  لسببااا ضببروا    و یبه یببام کب

ببې ببببه  بببې ببببر عتبببس  نبببو یبببه لويبببديت فرهنببب  کب

 و واو. 

 افبرا و کبېو   هبمو یبه اسبهم   ولنبو ه  ه 

 یه  چبه ډېبرې نهمې تهباوې مودبو ې    او

ببببې برخبببې   و  یبببفاتو  سبببان لبببه هغبببو ډېبببر

ببببببببب   چبببببببببې   ا ببببببببببتهی  او غببببببببببواا اخببببببببببه  لرونکب

 فببببببببر    مسببببببببلمان لسببببببببااا ا نببببببببن   و خببببببببو  ا

اسببببهم  فرهنبببب ؛ ځتببببه   او نببببه    مببببهوا  

مکلب  لبو اخهقبو  لر  اسهم مسلمان یر  بو

بببې بيببببا    بببب ا  او خببببو یببببه ل ويببببديځې  ولنببببو کب

بببببې   فرهنببببببب  خنببببببزا  ا. مبببببببوني  فببببببر  نبببببببهو بلکب

يبوا مهمبه برخبه  اخهقبو  واوو گتيا  چې  

 او نن یه لويديځې  ولنو کبې نبي ې لبه اښب  

سبببببرا براببببببرا  ا. هلتبببببه بربنببببب توب يبببببا نيمبببببه 

اخهقبب  اذايببحو  ومببه  نببوا  او بربنبب توبو انببا

عيُّ خنزا نه  او بلکې  ه هلته  ې یر  ې   

نهو بببه و ببب او یبببر تبببا   واوسبببته وااببب  او   نبببو 

وت ببب توب تبببوا لېبببول  يببب  ؛ ځتبببه هغبببوا 

اوس   خسببح فرهنبب    يبببوې مهمببې برخببې یبببه 

منلببببې  او چببببې رببببځه تبببب  لببببر  چببببې  تو ببببه  ا

بربن ا و رځ  يا نيمه بربن او له چاسرا  ې 

ببببې   نېبببببوَلا  چببببې خو بببببه و  نام بببببرو  ا يکب

اعتببزاْ تبب  نببه  هي ببوک هببم یببرې   شببص  او

يببببوې  لتببببه اوس لببببه  ببببځې نببببه  لببببر و  عیببببې ه

بباا  اخسبببتح   ببب  . هلتبببه   ملع ببې یبببه تو بببه کب

 ا يتببببببببببو نام ببببببببببروعو   م ببببببببببرانو  ولبببببببببب   

يبببببببببوا مهمبببببببببه موضببببببببببو   ميببببببببب يا  اسبببببببببتانونه  

هغه  هو چې اسبهم  نوا  ااا ت تيلو . همدا

 شببرابو یببه تو ببه ی ژابب و لتببه  یببر يلببویاذا  ببې  

 ې تبببببه  او قمببببباا اعتيبببببا و مخبببببدااتو نبببببواو او

 ال چبببې   گسبببات ز   او گتفبببري  اعمببب واتبببه نبببوا 

 یه تو ه یيژندل     .  وسايلو

 ې  یبببببر تا يببببد سببببب   ل   يببببن ډېبببببر اسببببهم    

 او چبببببې يبببببوا سبببببالمه  ولنبببببه اامن تبببببه  ببببب  و 

سببالمه  ولنببه هببم لببه مببا   او هببم لببه معنببوا 

 يبوا ب برو  يبن یبه تو بهو   یلواو  عیې اسهم  

ا خ هبببببببم لبببببببه یامبببببببه نبببببببه  ااسببببببباا   وندانبببببببه يبببببببو

ببببې  ولبببببو ا خونبببببوغواځبببببو و ب شبببببان  تبببببه يبببببو لکب

هغبې نبه  يوا سالمه  ولنه تبر یاملرنه  و . نو

بې اخببه  یببه ا ببتيیې  شببص  ت ببتيليدااو چببې یکب

 ې یبه  ې لنب ک  بحبر  ذ ر ډېر چې ليو  معناو

ببې شبببواو تحقببب  نبببه و  مبببومها. چ زتبببه چبببې  کب

ببېو شبببرابو قمبببااو اواو  نام بببرو  دمسبببص  ا يکب

بااۍ تا مبببببببببه و و هلتبببببببببه و ببببببببببې بنبببببببببد  لبببببببببم او

 ه  ولنه اامن ته  ول ناشوا  کاا  ا. سالم

يببببببوا  هبببببر وخببببب    َلمبببببح  او چبببببې مببببببو  همبببببدا

  ا تيببا اسببهم  نظببام لرلببو
لببرو؛ ځتببه  تببه دببد 

یبه  يلبویاذا  غو  ولو اسهم  نظام  او چې  

ت بتيح  يو  سالمې  بولیې   مخنيوا سراو  

 امينه مساعدو .

  ببببوَلا شبببببص و چببببې یبببببه خسببببح هانبببببد او فبببببر  يببببو 

خاونبببببد  اخهقبببببو  بببببو اياضببببب  سبببببراو ځبببببان  

تسبببببن  يبببببوې  بببببولیې یبببببه  چبببببهو      ببببب  و خبببببو

 بيبا لسااا امينبه براببرولو  ا تا مولو خل   

  ا. نظام کاا  

یبه  مخبه ببه ن سبص و او يلبویاذا نظبام  ا چبې   

 اخهقببو ببه یببه اسباا  سببراو    ې تو به افببرا 

 خواته مخه  و .

اسببببهم    ې تر نبببب  چببببې   اسببببهم  نظببببامو  

 اعمبالوو سبراو   ډېبرو هغبو یه انفباذ قوان نو

  ببح  يبب  و مخنيببوا  ضببد  ببو اخهقببو چببې  

ن بببببببې عبببببببن  ببببببببالمعرو  او امبببببببر  بببببببو و  

مهمبه  نبدا هبم یرغبا ا لبر و چبې  المنتبر

ت ببببوي   نببببيح  او ډېبببرا تببببدا   تبببر  ا

 ببببببالمعرو  او امببببر دنهببببه لببببر ؛ ځتبببببه  

بببح  ا خ گب بباات  او يببو ن ببې عببن المنتببر

 ا خ  ې گانذاا  ت تيلو . 

غو بتیې یبه  خيبز نبيح  او ه  چات يو 

  ببببه ويبببح  يببب او چبببې  غبببه  غبببه کااونبببه  

 کې  ې    ې یه سرته اسولو   و   خيز

 غبببببه کااونبببببه  آخبببببرت   بببببه  ا او او  نيبببببا

کااونه ترسبرا  ب لو    و  ه  ې  ا نااوا

آخبرت ايبان  ې یکبې  او نبو بببې  او  نيبا  

له شته نبيح  بې اارا نبه یباتې  يب  . 

بې چببې   ومببه آاا    او هغببه یببه لويببديت کب

بې بببې بنببدوباا   ا. ااسببان  آاا   نببهو بلکب

مبلقبببببببببببببې آاا   مسبببببببببببببتح   هي کلبببببببببببببه  

   کاينبببببباتو    يببببببدَلا نببببببه شببببببص ؛ ځتببببببه  ا

 ومببببه  مالبببب  تبببب   ا او خببببال  او سببببتز

ااسبان لسببااا ځبانې ې شببو   آاا   چبې  

ببدا آاا    او  عیببې ااسببان   او هغببه مقي 

یبه مبنت کبې  یولو او تدو و قانون   به  

    ې یولببببو  ببببه کلببببه  ببببې    ببببو  او د ونبببب

   به و ب او مجبرم   بح  يب   او ماتولو

 مجااات شص . مجرم بايد
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الحمبببد للبببه البببذ  تبببرم الفبببواتش مبببا هر 

مرهببا ومبباببن وتببذا مببن قربانهببا واَلسبببهاب 

المویببل  إلنهببا اتمبب  بعهببا ا ویببهان  لهببم 

ولهبهببرهم تبهيببزا وأشببهد أن َلإلببه إَلاللببه 

ن محمدا عهدا وتدا َلشرن  له وأشهد أ

واسبببببببببوله یببببببببببلی اللببببببببببه علهبببببببببه وعلببببببببببی آلببببببببببه 

 وأصحابه وسلم تسلهما  ثيزا أما بعد.

قال الله سبحانه وتعدال  يدم مح دم بتا ده 

ن يل   م  ددددد   ل مؤ وهدددددق اصددددد : اللائليل:مقؤدددددي ل  

ْؤم    ُ و ُؤدقا يؤدرؤ  َ ي ح  م  و  ه  دار  ل  أ   ص  قا م  ي غؤضُّ

ب يٌر   م   ْؤم  إ نَّ اللَّه  خ  ك ى ل  دن عؤقن   ذ ل ك  أ ز  ا ي ص 

لَّ  ه  ددار  دل  أ   ص  دل  م  ن دا   ي غ ضؤض  م  ل مؤ   قؤدي ل   و 

ْؤلَّ إ    ين دت  يل  ز  ْؤلَّ و   يؤب د    ُ و ل  يؤدرؤ  ُ  َ ي ح  و 

ل ددى  لَّ    ه  ددر  مؤ ددر   ل    نؤ ل ي ض  ددا و   ْ ن  ددر  م   ْ ددا ه  م 

} لَّ  ْ يؤق     31النقر: ُؤ

 :، حجاب او حياء حکمتد ستر
هقبببببببببو څخببببببببببه   محمبببببببببد  شبببببببببر(ع    غببببببببببواا اخ

یبوهم تهبباء  ا چبې اسببول اللبه یببلی اللبه علهببه 

وسلم هغبه   ایمبان برخبه  نلب   ا؛ هغبه تهباء 

چې یه اعای   ولو    شرعا او عرفا امر شوا 

خاونببد تببرمنت  تببرمنت  انبباوا ايبباتو  او    ببځی او

ااا ب  ايباتو و او   ځوانبانو چبې   بولیې   مهتيبز 

ب  اا  قببوت لببه ضببا    يببدو تيث بب  لببر   فتببر  اوکب

 څخه مخنهوا  و . 

خسببببح  ېچبببب ا اللبببه دببببح دهلبببه  رببببځو تببببه امر ببب ا 

َبببببباب یببببببه سببببببتز او او  څخببببببه سبببببباتنه و بببببب   فبببببب  ع ا

ډیرا مهمبه وسبهله  ا    رام  او عف باندې چې 

 ېځتببببه   عببببوات برب بببب ول   واتبببه امببببر  بببب ا  ا؛ 

نااننه واته و بوا  او  وسبوچونو  ېَلمح  رځ  چ

بب  ولبببوني  َ   کب بب  خرا یبببه فح ببباء او انبببااو ببببا اختبببه ې کب

ملببببه اسببببول اللببببه یببببلی اللببببه علهببببه ا ېشببببص و  همببببد

  ېاو انبا   ستزګ  هبم انبا  بو » وسلم فرمایل       

    ېفرما ېچ ېتر «  تح   

 «اونا تتذیُّ   بها فر  یا  هغه تبدی   و » 

 .1114صحيح ا ل حبان، ح يث: 

 ېمبببو ولوسبببتح چببب ېتيبببزو آیتونبببوک   سبببوات النبببوا یبببه 

 ببتته  ېسببتزګ  ېخسلبب ېتببه هببم امببر شبوا چبب ؤنااننبه 

او   و سبببببببباتڅخببببببببه   فح بببببببباء  ونببببببببهځان او   واچببببببببو 

امبببببببر شبببببببوا  ا.اسببببببببهم   ېربببببببځوته هبببببببم همداقببببببببص

 ؛ ایسب  او  بته و تبو   ېچب   شر(ع  نبه غبوا  

نکبباح یبه رببځه   خوښبص ېنااننبه   خسلبب   غببوا   ېبلکب 

 ې او خونببببد اخ سببببتلو یبببباملرا ې بببب   او هغببببه   خسلبببب

ا خسبح ځبان لبه مبه  ې ډول سبر و ر ځبو  او  محوا 

  اء او نااوا څخه لر  وسات .فح

  :اوځان پټول فرض دي حجاب
  قبببببرآن  بببببرنم آیتونبببببه او  اسبببببول اللبببببه یبببببلی اللبببببه 

َبببببببببباب یببببببببببه فرضببببببببببآ   علهببببببببببه وسببببببببببلم آتا یببببببببببر   ا

  َللبببببب    ببببببو  او  داهلهبببببب    امببببببااې یببببببه 
 
یببببببرات 

شان بې ستزا له  بواا بيبزون ااوتبح تبرام او نباو ا 

   نه  ا. 

   رامببببببببب و  ربببببببببځو ن  یببببببببب   لي  اسبببببببببهم سببببببببب 

َبباب یرربببځ یا بببدامی  یببه موخبببه او عفبب   و ا

سبببببببببببم      بببببببببببرنم اونهبببببببببببو  َلام  ببببببببببب ا  ا. قبببببببببببرآن

    لر  ېَلا ووا    اَاب یه هکله ځانې  

   لله تعاای فرمايل   ا

ن  } ق دددر  ل   و    ؤيؤدددقت  ؤلَّ  ي دددم و   ُ  ت ب دددرُّ    ت ب دددرَّ

يَّة   ل  اه  ؤول ى ال ج   (33ا حزاب:) {اْل 

  گاا رځو  کې واوسي   او یه  واونو : ژباړه

مببببببببببه بيببببببببببزون  او  داهلهببببببببب   امببببببببببااې یببببببببببه شببببببببببان

 .ااوائ

ا بببې   ببې و مفسبببرنن  گتنبببز    کلمبببې یبببه تفسبببيز کب

یعیببې  اقبببصې  ې نبببه اا وا  لتببه   داهلهببب  یبببه 

ببې کلبببه ببببه چبببې  بببځې لبببه  واونبببو بيبببزون  امانبببه کب

اواتلببببببی  ببببببا ا ببببببببه  ببببببې یببببببه سبببببببر اچببببببوای ؤ او نبببببببوا 

سبببببببببببببببآنګااو انببببببببببببببببُّ او انمبببببببببببببببب  بببببببببببببببببه  ببببببببببببببببې  ببببببببببببببببکااا 

 نت  والعهون[.]الوو 

ببې اللبببه تعببباای فرمبببايل      ي دددا  } یبببه ببببح آیببب  کب

ددا   ن س  ددك  و   ن ات ددك  و   ُ ا و  ددا النَّب ددمُّ قؤددي ْل   ز   ْ أ يُّ

لَّ ذ ل ك    ْ َل   يب   ُ ل  لَّ م   ْ ل ي  ن يل  يؤ  ن يل     م  ال مؤ  

ددان  اللَّددهؤ  ك  ذ ي ل  و  ي ل  ي ددَل  يؤدد   أ د ن ددى أ ن يؤع ددر 

يًما  ح  َؤقًرا رَّ  (94) ا حزاب:{ غ 

ایببه  ميزمنبو اا  اللببه ن ب ! خسلببو : ژباااړه تببه وو

ایببببه او  مامنانورببببځو تببببه  او خسلببببو لوڼببببو تببببه وو

ایبببببه چبببببې اا  بببببتته  ببببب ئ یبببببه ځبببببانونو بانببببببدې  وو

 خسح  ا اونه. 

 ا تتببم   ې لسببااا  ا چببې  وا و یيژنببدل شببص  

او ضرا واته ونه اسي   او اللبه تعباای بښبونک  

 مهربانه ذات  ا.

بببببببې انانببببببببه   اللببببببببه تعبببببببباای  َبببببببباب یببببببببه آیتونببببببببو کب  ا

هغبببببوا  عفببببب  او تيبببببا  سببببباتلو یبببببه موخبببببه یبببببه 

ربببببببځه بایبببببببد      ا؛ هغبببببببه  اقبببببببصې چبببببببې

 اقصې خونونو لرونکې واوقص  چبې هغبه 

  فتنببببببوو شببببببتمنو ځبببببببایونو څخببببببه لبببببببرا 

بببببې شببببب  ا بببببته چببببببې  وسبببببات  او یبببببه  ې کب

َببباب اغو  سببببتح  رببببځو لسببببااا  اقببببصې ا

ا چبببببی  بببببځی   سببببببستو اخبببببه  او ګاڼبببببه  

څخبببببببببببه  واو فتنبببببببببببو نبببببببببببخلتبببببببببببو   تيبببببببببببزا او 

  سات .

َبببباب مراع   ببببځې او خاونببببد  تببببول   ا

بببببببببې قببببببببببو   ببببببببببو  او   وا و  تببببببببببرمنت ا نکب
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فببْر   بول  څخببه ډډا تنبز  لببه ی بول او 

  ې الله دح دهله فرما   .

دددل  { دددل  م  ن دددا   ي غ ضؤض  م  ل مؤ   قؤدددي ل   و 

ْؤلَّ و    أ      ُ و دل  يؤدرؤ  ُ  َ ي ح  لَّ و  ه  ار  ص 

ْ ر   ا ه  ْؤلَّ إ  َّ م  ين ت  يل  ز   }منايؤب   

 آيت 31:د النقر 

ایببببببببببه ا او متردمبببببببببه   منبببببببببو رببببببببببځو تبببببببببه وو

گ  نببببا محرمبببو   تلونببببه   ببببتته  ېسبببتزګ 

و  ئ اوخسح انمب  مبه     ئ او یاکلمی

 بببکااا  تببرا  ېمېر ببه چبب ؛ ببکااا  ببوا 

َببباب مکلببب   ببب      او واتبببه  بببې تتبببم  ببب ا  ا

 ا چبې کلبه   ضبروات یبه بنبا لبه  بواا بيبزون تبه 

وائ خسبح بببدن مببو یببه دلهبباب يببا لببوا  ا اسببرا 

یبببټ  ببب ئ او يببببواځې   ضبببروات یبببه بنبببباء لبببه  ببببواا 

 بيزون ووائ.

ْؤلَّ  يل  يؤب     و  د سورت النور ] ين دت  دا إ   ز   م 

دددر    ْ دددا ه   ْ ن  ددددر   ل   م  ل ي ض  لَّ  و  ه  دددر  مؤ ل ددددى   نؤ    

لَّ   ْ يؤددق   يل   و   ُؤ دد   ْؤلَّ  يؤب  ين ددت  لَّ  إ   ز   ْ بؤعؤددقل ت  [ ل 

آیبببببببب  تتببببببببم  ا ا چبببببببببې  ببببببببځې  ې  خسببببببببح ببببببببببدن 

اعیبباء او   ډول او سببآنګاا ابببهاا  نببواو لببه نظبببر 

  څخه یټ وسات .

ایببببببببباتو   لبببببببببه م بببببببببې چبببببببببې  همبببببببببدا ااا   صبببببببببحهحو او

ببې ااغلببب       سبببوات اَلتبببهاب آیببب  یبببه تفسبببيز کب

 ا اببببببابتي   چبببببب   ا آیبببببب   رنمببببببه  رببببببځو  مببببببخ او 

 هرې   ی ولو یه ا ا ناال شبوا  ا او   اسبول 

بببې   ې  اللببببه یببببلی اللببببه علهببببه وسببببلم یببببه امانببببه کب

آیبب  لبببه ناالهبببدو څخبببه واوسبببته انانبببه ؤ ببببه خسبببح 

مخونببببه یبببببه  ببببا او نقببببباب ... سببببرا ی بببببول او لبببببو  

 ه به بيزون نه اا وتلی.مخون

ددل   .۱ ؤم       ة   أ ددل م  ددا ق ال ددت   س  ل ددت   ل مَّ  يؤدد  ن يل  ) ن ز 

لَّ   ْ ل ي  ل      لَّ  م   ْ َل   يب  ر    ( ُ  ار   ن س ا ؤ  خ   اْل ن ص 

أ نَّ  لَّ    ل ى ك   ْ ر   انؤ  رؤ ؤوس  ل   ال غ  ي ة   م  س   (اْل ك 

 داود أ ى سنل 

   ام سلمه اضص  الله عرها څخه اوای   ژباړه

 ا هغببببببه فرمببببببا ې  کلببببببه چبببببببې  اآیبببببب  نبببببباال شبببببببو  

 گ
َ
ببْنِهنَّ  ُيبْدِنين

َ
ِبيببِهِهنَّ  ِمببْن  َعل

َ
 انبببااو انانببه بببه   َده

بې لببه  واونببو بيببزون ااوتلببې چببې  یببه  اقببصې تببال کب

مخونبببه بببببه  ببببې  اقببببصې یببببټ  ببب   ؤ تببببا بببببه ونببببح چببببې 

   وا یه سر تواکااغان ناس    . 

 ه چيزې شرس  اَاب بدن تبه شبامح نبه وا بې 

اضبببص  اللبببه عرهبببا ببببه  انببببااو  انانبببه ؤ ام سبببلمه 

  ا اقم تویه  نه  ولو.

 قُااال   النَّبِااايُّ  يَاأَيَُّهاااا) قولبببه عهببباسو اببببن .عببن۲

َواِجكَ  ِمنِينَ  َونَِسااءِ  َوبَنَاتِاكَ  ألز   ْ نِينَ  ال ُما  يُاد 

 نسدددا  اللدده أمددر(  َجالبِياابِِهنَّ  ِماان   َعلَااي ِهنَّ 

 حاُدة يم  يقتْل مل خرُل إذا الم منيل

 ر وسددْل يددق: مددل وُددقهْل يغطدديل أن

 .واح ة(  ينا ويب يل  الجَل يب

 الطبري تَسير 

  عهداللببه اببببن عهببباس اضبببص  اللبببه عرهمبببا ژبااااړه

ددددددا  ې آیببببب  یبببببه تفسبببببيزکې فرمببببببايل     گ   ْ  ي اأ يُّ

ك   قؤي   النَّب مُّ   ُ ا و    اللبه تعباای مسبلمانوانانه ْلز 

ؤ تببببه تتببببم  بببب ا  ا چببببې کلببببه هغببببوا   ا تهببببا یببببه 

بببې لببببه  واو  نببببو څخببببه بيببببزون وا  بایبببببد یببببوات کب

خسبببببح مخونبببببه یبببببه لبببببوا  بببببا ا سبببببرا یبببببټ  بببببب   او 

 يواځې يوا ستز ه  ې خهیه یريي ئ.

 عبببببببن عهيبببببببد  سبببببببنل   قببببببال سبببببببيزين اببببببببن . عببببببن۳

ددددك   قؤددددي  )  قولببببه   ُ ا و  ددددا    و   ن ات ددددك   ْلز  ن س   و 

ن يل   م  لَّ  يؤ  ن يل   ال مؤ    ْ ل ي  ل      لَّ  م   ْ َل  يب  : قال( ُ 

 وأبارز ووجهاه، هرأس فديى بثوبه، فقال

 الطبري تَسير . عينيه إحدى عن ثوبه

ایببب   ا ژبااااړه   لبببه امبببام اببببن سبببيزین څخبببه او

څخببببببه  فرمببببببا ې مبببببا لببببببه عههبببببدا اتمببببببه اللبببببههغبببببه 

لَّ  يؤددد  ن يل  )  ې آیبب    ْ ل دددي  دددل      لَّ  م   ْ َل  يدددب   ُ) 

 تفسيز یه ا ا ومو تح هغبه ااتبه   ې معنبا یبه 

عملببب  تو بببه اا و بببو له  بببا ا ې ااوغو ببب  مبببخ 

او سبببببببببر ې یبببببببببټ  ببببببببب ل اويبببببببببواځې يبببببببببوا سبببببببببتز ه  بببببببببې 

 خهیه یر ښو ا. 

شاااه رضاااي اللاااه عنهاااا ئحضااارت عا.۴

بان رسقل الله صل  اللده  ليده فرمايي: )

  وسدددلم يصدددلم الَجدددر يينصدددر  النسدددا

متلَعا   مروطْل مدا يعدريل مدل الغلد  

 صحيح البناري (أح 

اسببول اللببه یببلی اللببه علهببه  چببېکلببه بببه   ژباااړه

  سبببببببببهم نبببببببببه » ت ا اء  ببببببببب وسبببببببببلم   سبببببببببهاا لمبببببببببون

 ېخسلبببو  واونبببو تبببه بيزتبببه تللببب ېببببه  بببځ« واوسبببته

یه  اقصې تال کې چې ځانونه ببه  بې یبه  با اونو 

بببببې یيچلبببببب  ؤ او  ملببببببه بببببببه نببببببه یيژنببببببدل لببببببه اتهببببببااو   کب

  هدا .

اسبماء اضبص   ېچب     بح تدیر کب  اا غلبیه  .۵

نبببببو اسبببببول  ې و   اغوسبببب  ېدبببببام ېاللببببه عرهبببببا نببببااک 

)ياا   واتببه و فرمایبح  اللبه یبلی اللببه علهبه وسبلم

ذا بلداات المحااي  لاام إة أن الماارإأسااماء 

ال هذا و هذا و أشار إيصلح أن يری منها 

 لی و جهه و کفيه(.إ

  سنل ا م داوود

کلبببببه چببببببی ربببببځه  تببببببه   !ءاا اسبببببما  ژباااااااړه

ده  هگ یهغلببببببه شببببببص   مناسببببببهه نبببببب   عمرتبببببه واسببببببي  

مېبببر  غبببه   ؛ولهبببدل شبببص  بببې ببببدن یبببوا برخبببه  ېچببب

او واغووتبببه  بببې اشبببااا  اوخسبببح مبببخځایونبببه  غبببه 

 و  ا.

نبببببببو  یواتبببببببه قرآاببببببب  او نهبببببببوا تبببببببدیثوونو نبببببببه یببببببببه 

َببببببببباب تبببببببببه تودبببببببببه او  اغبببببببببر ا  ر نبببببببببدیي  چبببببببببی ا

 یه هر مسلمان َلام   . اعای    

 عورت پټول: د 
او بيبزون لبه لمان ببه عبوات ی بول یبه لمان به کبې 

فبببببببببْر    آن چببببببببببې  ببببببببببوم  څخبببببببببه یرهرمسببببببببببلمان

و  بببوک نببببه و  هببببم   عبببوات ی ببببول َلام    یببببه یبببب

بببې ااغلبببب   ا چببببی یببببو صببببحاب    اسببببول  تببببدیر کب

الله یلی الله علهه وسلم  نه یو تنه و ب ا  به 

اسبببول اللببببه   چيبببزې مبببوني یبببواځې یببببو  بببه و ببب و؟ 

 یلی الله علهه وسلم و فرمایح 

انببببات و   ا چببببی تهبببباء  گاللببببه دببببح دهلببببه   ولببببو

 144ح يث: ال بير، جمعالمترننه وشص   

ببببببې   ربببببببځو لسبببببببااا  دببببببببامې شبببببببفافه يببببببببا  اقبببببببصې تنګب

اغوستح چې  ببدن غب   یبه کبې  بکاا  دبایه نبه 

یبلی اللبه    .   اقصې رځو یه ا ا اسبول اللبه 

 علهه وسلم فرمايل     

 ممديَل  مدائَل   اريدا  كاسديا  نسا گ

  [ ]المقطأ ريحْا( يج ن و  الجنة ي خلل  

تردمبببه   اقبببصې  بببځ  چبببې  ببباهرا یابببې    خبببو یبببه 

ببببببې بربنببببببب ې هبببببببم   و نواوتبببببببه مبببببببيهن  تقهقببببببب  کب

 ببببببببببوونک  و و نواځببببببببببان تبببببببببببه مایببببببببببح  بببببببببببوونک  و  

 اقبببببببصې  بببببببځې بببببببببه دنببببببب  تبببببببه  اخلببببببببې نبببببببه شببببببببص  او 

  دن  بوا به ونه  وا .

 د تځو تکال او سینګار: 

سببببآنګاا  او   ببببته  څخببببه  نببببا محرمببببو خلتو  -۱
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فبببببببببببببرت    ې  ببببببببببببځ انمبببببببببببب  او سببببببببببببآنګاا  ې ا چبببببببببببب 

محهببب  او یبببام اا ا ولبببو  خاونبببد   او   غو بببتنه 

 بهګانبببببببببببه وو  ېچببببببببببب  ېیبببببببببببوا وسبببببببببببهله  او نبببببببببببه  بببببببببببا

  .ي  لو ځ ېستز و یه و اند 

 الله دح دهله فرما(  

لَّ و    {   ْ يؤدق   ُؤ ل دى  لَّ    ه  ر  مؤ ر   ل    نؤ ل ي ض  و 

ْؤلَّ  ين ت  يل  ز    31النقر: }يؤب   

 خسلببو سببآنو اایبه  ېوخسببح  ا اونببه  تردمبه  ا

  .نه  کااا  و  ېاوخسح سآنګاا   وا و 

  ې څخبه منبب   اا   بځیمنبا م ېآیب  کب  ې ه یب 

  رببببببببببځو امببببببببببااې   داهلهبببببببببب   شببببببببببو     چببببببببببې 

بببببب  ؛متابعبببببب  و بببببب     ېځتبببببببه   داهلهبببببب  یببببببه  واکب

و  هیببببببه امتبببببب ېپ ببببببص ې  تللومببببببه مهببببببال خسلبببببب و ربببببځ

 خلتببو تودببه هغببه سببآنګاا او سبباا  تر ببو  ې؛هلبب

ونوو پښببببببببو او تببببببببه اا وا و  چببببببببې   وا یببببببببه َلسبببببببب

بببببې    او  خسببببببح یببببببټ سببببببآنګاا   ببببببو لو  غببببببا و کب

بببباوا چببببب ې اقبببببص  بببببې لسببببااا   نااننبببببه و  ېخوا ببببب  کب

 لهدلو و  و رځ .

 هغبببه سبببآنګاا او  بببته نبببه  ډډا  بببول چبببی    -۲

چب    ا ا و .ااسان اوغتها او سهمتهاته انبان 

  ا اسبببهم هبببر خهآبببر اومیببببر  يبببز تبببرام  بببب ا 

  اسبببدو مف   اا دلهولبببو او    تبببح   مببببالحو  او

 . ا  ې فعه  ولومه ل ه ک 

هغه سآنګاا اوانمب  چبی دسبم تبه انبان او بناء  

بببببب   تببببببباوان اسبببببببو  منببببببب   ا یبببببببه نهبببببببو  تبببببببدیر کب

ځبببببان « ال ضرررررضر رالضرررررضار» ااغلببببب     

 ته انان او تاوان اسول ا ته. اونواو

هغبه     یبه  تبرام  ب   ر(ع ش چېه  یقهنا  

بب   ا او غو ببتنو لرون لبببو تمببایلويااسببان  بببهه ب  کب

 .او مقام سرا مهنه ېمرت  ولته  خو وته مهح

ببببببب  ې  ولببببببببو  ه یبببببببب  شببببببببهواا  تمببببببببایهت او مخببببببببال   ېکب

دببببمس تبببببه تودبببببه   ااسبببببان   ډیبببببرو مهموتمبببببایه تبببببو 

یایببببه   قببببابو ا ببببص ن غببببه مببببهه  ې چيببببز ه و  بببباڅخببببه  

بب   نبباو ا ډول یبببواا شبببص آاببباا  ځبببان سبببرا   انبببان لرونکب

ااببببب  او  ااسبببببان    لبببببر  سبببببلهولو باعببببببر آاامتهبببببا   او

َبببببببببباب نبببببببببببه  ېاو  ربببببببببببځو نبببببببببباو ا دبببببببببببام   رځبببببببببب او  ا

ډیر یقهنا  ااسان  غه مهح او خواهش  تول مراع

بببببا  . ېاا یببببببااو  او نااننببببببه ځببببببان پسببببببص مېببببببر  ببببببه  اا کب

َببببببباب اعایببببببب  شبببببببص   اقبببببببصې خبرونبببببببه ببببببببه  چيبببببببزې ا

 خبویا ځوانانو لسااا ډیر م و .

  ؛وکاټ کلکوالیي يدکورن -۲
َببببببببببباباسبببببببببببهم مببببببببببببه ا نتو  خاونبببببببببببد  ې او    بببببببببببځ   ا

مهم اغيز لر  او  وَلا شص     واا      کلتواا  ک 

  اهببببباتو    ببببب ا  آنېښببببب  َلمبببببح شبببببص  ځتبببببه    بببببوا 

َباب یببه ونبد یایښب   ه تبه  ببځو او لبر  تبب   ېیبوا  ا

ببې نااننبببه یببه هرځببباا  ې چيببز  ربببځو تبببه او  هببر ډول کب

 وتبهَلس اقص  ولر  او نوا  ه وم محدو یتیرته له 

 نببو    یببواا  بب   یېدمسببص  غو ببت ېخسلبب     تببو لببه َلا 

  وامببدااا محهبب  سبباتلو هببيخ  خسلببو رببځو سببرا 

تیببمين ا ببته او نببواو سببرا   دمسببص  ا نتببو سبباتح 

ببببببه   وا  خسبببببح من یببببب  ا نتبببببو   بببببش لبببببه من بببببه 

  يوقص  او   واا  دو    به  ې   وډ شص .

 تامینول؛په ټولنه ک  د تځو د امنیت   -۳
َببببببباب یبببببببوا فا ربببببببځوته امنآبببببببب   ېدا  ا ا چبببببببیبببببببب  ا

    ببببببببول و بببببببب   ې  ببببببببولی ېبرابرنبببببببي   یتببببببببه یببببببببه  تبببببببوچ

 ا خونبو  ببهه بهلبویه اوهغه هم    منآ  ته ا تهالر ا

بببببببې مبببببببباا   وامنآبببببببب  او بببببببب   امنآبببببببب و دسببببببببملتببببببببه   کب

رببببځوته  ېشببببو چبببب ويلببببی بنبببباء   نببببواو اقببببص  امنآبببب  او 

َببببببابمناسببببببُّ   هغببببببوا لسببببببااا مناسببببببُّ امنآبببببب   ا

  ا. ا   برابر  

ببببب     آیبببببب75رنم   اتببببببهاب سببببببوات یببببببه گ بببببب قببببببرآن   ېکب

اا گفرمبببببببا(     ا  اتببببببه اشببببببااا  بببببب ېمسببببببئل ېهمببببببد

مومنببببانو ربببببځو  ! خسلورببببځوو لواانببببو او از یهغمنبببب

ایببببه! خسببببح  ا اونببببه ځانوتببببه نببببه  تببببر  ئ  بببب   ېتببببه وو

 او ئاا ا بببببببببص ې بببببببببو و یيژنبببببببببدل شبببببببببص  او  اواولوَلنبببببببببد

 .  ا ي ې اکاا اتتهاط ته ن

َببببببببببببببباب    ربببببببببببببببځو لسببببببببببببببببااا   ا آیببببببببببببببب  یبببببببببببببببه وننبببببببببببببببا ا

  فاسقانو   اواولو څخه یواا ډاډمنتها  ا.

  ل؛سات ۍپاک لمن دعفاف او -۴
َبببببببببببباب اوعفببببببببببببا  لببببببببببببر و    ې متقابببببببببببببح اغيببببببببببببز  ا

َبببباب مراعتببببول  ببببوَلا شببببص    عفبببب  او یبببباک  ا

و سببببات    ببببېلسببببااا َلاا هببببوااا  بببب   او هببببم   لمیبببب

  عفبببببببا  شبببببببتون  بببببببوَلا شبببببببص   غبببببببه شببببببباندهم

 .اامنت ته       اهر  اَاب او ی واای

 حجاب د بدګمانیو مخه نيسي؛ -۵
َبباب عملبب   بب   او  هببر کلببه چببې رببځه شببرس  ا

بر تببه بببه  ببې  تيباء    ونببد اسبباس و رځببو   لببه

 خاونبببببببببببببببد بببببببببببببببباوا یيببببببببببببببباو ا شبببببببببببببببص  او  شبببببببببببببببهباا  

بد مانيوو وسوسو امکان ببه لمن به َل شبص  او 

بهابه شهبان ونه شص    اا چې  مامن ا ا تبه 

 َلا یيدا    . 

 ښیانونه: ۍحجاب  ب د
َببببباب   وتبببببه یبببببه  تبببببو  ببببب    اسبببببهم ې چيبببببز ه   ا

َببباب مراعببب ببببدې  ېا بببص   هبببداا شبببص  َلنبببد  ا

 ولر   ې اغيز 

 . آاامنا   اواو  اواا -۱

 دو     دوډیدل.    واا-۲

 رځو لسااا نا امی .-۳

 او عفا   مښ .    یاک لمی-۴

 بې اَاب    ولیې   انحباط سبُّ  رځ .-۵

بببببې نواودرمونبببببببو تبببببببه -۶ َببببببباب  یببببببه  ولنبببببببه کب بببببببې ا

 َلاهوااو .

بببب  َبببببباب ېبببببب  ببببببومرا  ېچبببببب ېیبببببه اسببببببهم کب سببببببرا   ا

ببې  وشبببش شبببوا مهببباااا شبببوا  ا  یبببه مقاببببح کب

یبه هرتبال  و  و ل شص چې اَاب بې ااا   

َبببببببببببباب یببببببببببببو  قرآاببببببببببببب  او شببببببببببببرس او  ا تتبببببببببببببم   ا

  مسببببببلمانو ربببببځو یببببببو اخهقبببببب  او  ېمراعتبببببول (بببببب

  یی  مسئوله   ا.

 والسهم علهتم واتم  الله وبرکاته

 

 ېغښب ا ې   نها آو آخبرت  اب کېترم  

کلببببببه کلببببببه  هغببببببه   ېچبببببب ببببببه  ببببببه هببببببم    

 تحببببببرنم تتمبببببب  مببببببوني تببببببه معلببببببوم نببببببه 

 و .

  : او َستَر ګټ حجاب  د

َبباب تتببم چبببی    ببځ  یببب   یببا کلم ې ا

 ا؛  او عفببببب  یببببببه موخبببببه وضبببببب  شببببببوا 

  ابببب  او امبببببرات  ځببببان سببببرا لبببببر  انبببباتې 

  چې ځیې  ې یه َلندې تو ه   

 ؛ارامتیا راوستل يد روان -۱
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نشستن بالای آن هدا  بالا ی قبرها و

 فرماید: نچه میمنع نموده است چنا

)ألآل یجلةس أحةدکد للةةی جمةر  فتحةرق ثیاهةةال 
لد  خیرلال مةن أآل یجلةس للةی فترلص الی ج

  . طبةةةةْ: م تبةةةةال حقانیةةةةال.7٢1ص/ 1سةةةةین اهةةةةي  او    /قبةةةةر( 

شما بالدای  بنشیند یکی از یعنی اگر

جسدم آن را  آن آتش کالا و آتش و

اینکدده آن  بسدوزاند بهتددر اسددت از

 . شخص بالای  قبری بنشیند

کتدداب معتبرفقدده  همچنددان در و

فی نیز استفاده نمدودن قبدل از حن

شددن میدت  پوسیدهقبل از  }وقت

بددون نیداز را  قبرهدا و از مدفون{

 منکر و ناروا قرار داده شده است.

 چنانچه درحاشیه ابن عابددین در 

 :این خصوص چنین آمده است

ج حتن استفتاء ریاست محترم ارخاد، ححم

 واوقاف ولایت بغلان

 بمقام محترم وزارت ارخاد، حج و اوقاف 

  "مجمع علمو قابل توجه ریاست محترم 

محترما: اهالی محتدرم قریده صدافی 

های سرک شرکت و چند قریه مربوطه 

دیگر که یك حضیره قدیمی داشته اند 

به نسبت پرشدن آن مدت چهل سدال 

سپری گردیده که در حضدیره امدوات 

خویش را دفن نکرده اند درجای دیگدر 

 د. دفن نموده ان

اینددك بدده نسددبت ضددرورت طالددب 

استفتاء شده اند که آیا در آن حضدیره 

 دفن اموات شرعا جواز دارد و یا خیر؟ 

مقام محترم نگاشدته شدد ه موضوع ب

حکددم در مددورد چطوریکدده شددریعت 

 میفرماید هدایت خواهند فرمود.

 احترام:  با

 "منصور "مولوی سمیع الله  

حج و اوقاف  سرپرست ریاست ارشاد،

 ان.بغل

حکم مقام محترم ریاست آمریت افتاء 

 نظر شرعی صورت گیرد.  مورد ابراز در

 الجواب باسم ملهم الصواب

 مصلیا علی رسول الله حامدا لله و

ریاست محتدرم  متن استفتاء آنچه در

 ذکدرولایت بغلدان  اوقاف ارشاد، حج و 

مورد آن چندین بایدد  گردیده است در

 نظددر فقهددی و همانطوریکدده از :گفددت

آن  حیات شخص در یك  قانونی مسکن

بی حرمتدی مصدؤن  تعر  ونوع  هر از

قدانونی  شدرعی و بدون مجدوز و است

آن را نددارد  هیچ کس حق تعدر  در

عندد الشدرع  اموات نیز همچنان قبور

هرنوع بی حرمتی  از قابل احترام بوده و

نسبت مدرور زمدان  وقتیکه تا تعر  و

فون اموات مدد محو و علایم قبور وثار آ

خاک  نگشدته باشدد  و آن پوسیده در

شدرعی  بددون عدذر مصئون میباشد و

آن  کده درآن  اسدتفاده از و نبش قبدر

 می باشد جایز ن ستهتك حرمت میت ا

هرگونه عملیکده  از کرمزیرا رسول ا

بدوده بی حرمتی اموات  آن توهین و در

منع فرموده است چنانچه رسدول  باشد

یةْ ک سةر  کسةرلظد الم  } :میفرماید کرما
  طبْ: م تبال حقانیال. .738 ص/ 1 /  سین اهی  او  حیا {

حیدات یدك  یعنی همانطوریکده در

آن حرام ن شکستاندن استخوان انسا

مرگ هدم شکسدتاندن  میباشد بعد از

 .حرام است استخوان آن نیز

راه رفتن  از کرمهمچنان رسول ا و

خص صةةا ذآل   و ) قةةال فةةي الحلیةة  (} 
ف لال جولة  ما ی كاآل فیوا میْ لد یبی و
التةةي لةةد مبةةی  رالحفةةارین مةةن نةةبش القبةة  

ذ خال أجانب للةیود فوة  مةن  أرهاهوا و
ص/  2حاهةةیال اهةةن لاهةةدین   /  {المیكةةر الظةةاهر

853.  

 مطلب فی دفن المیت.

به ویژه وقتیکده میدت  ترجمه:

خداک  قبدر کهنده و مدفون در



 

 

   

 

   

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنچه را قبدرکن هدای  نشده باشد، و

ام نبش و حفر قبرهای انجد جاهل  از

آن هدا  میدهند که  اموات مدفون در

قبرهای  هنوز تازه اند و دیگران را در

آن ها داخل میکنند این عملکرد آن 

یك عمل ناروا و ناپسندیده  ها ظاهراً

 است. 

نظرداشدت ایدن دسدتور  در لذا بدا

قسمت حرمت گذاری  صریح نبوی در

مسلمین تا  به قبرستان ها باید مقابر

اموات در  دارند وعلائم  وقتیکه آثار و

بین نرفته  باشند نه تنها اینکه  آنها از

کوچك ترین بی حرمتدی بده آن هدا 

حراست  صورت نگیرد بلکه حفاظت و

از آن را منحیث مسلمان باید وجیبه 

مسئولیت ایمانی و وجددانی خدود  و

 بدانیم. 

وحالددا در خصددوص حکددم مسددئله 

استفتاء شده فوق باید گفت کده اگدر 

ر زمدان قبرهدای مدرو نسبت طول و

این قبرستان  منهدم شده  موجود در

 پوسیدهآن ها نیز  اموات مدفون در و

نیداز احسداس  خاک شده باشند  و و

باره برای  این قبرستان دو شود که از

دفن نمودن اموات اسدتفاده صدورت 

گیرد باز حسب دیدگاه فقهاء حنفدی 

جدید و استخوان میت قددیم سداخته 

 شود.

چنانچه در ایدن خصدوص در کتداب  

اَل  وَ }  چندین آمدده اسدت: مشهور فقه
ةةٌر لِةةَدْفِن آَخةةَر ذالَّ ذآْل هَِلةةَي اأْلَوَُّل فَةلَةةْد یَةْبةةَق  ُیْحَفةةُر قَةبةْ
َلاُل ذالَّ َلْظٌد ذالَّ َأآْل اَل یُ َجَد هُةد  فَةُیَضةدُّ ِلظَةاُم اأْلَوَِّل 

یَةُوَما َحةاِجٌز ِمةْن مُةةَراٍم . وَ   1فةتح القةدیر  /  {ُیْجَ ُی هَةیةْ

 حقانیال. . طبْ: مكتبال211ص/ 

دفن نمودن  هیچ قبری بخاطر و ترجمه:

اینکده میدت  میت دوم حفر نگردد مگر

از آن  شده باشدد و پوسیدهآن  اول در

جزء استخوان چیزی باقی نمانده باشد، 

قبدر سدابق  بدون دفدن میدت در اگر و

استخوان هدای  چاره ای نباشد باز دیگر

میدان  میت اول یکجا جمع شدوند و در

خداک  یدد حدائلی ازآن ها بامیدت جد

 ساخته شود تا خلط نگردند. 

رحماة همچنان علامه ابن عابددین  و
درکتاب مشهور خود  الله تعالي علیاه

}  این خصوص چندین فرمدوده اندد: در
فةةةاألولى ذناطةةة  الجةةة از هةةةالبالء ذاالیمكةةةن أآل ی ةةةد 
لكةةةی میةةةْ قبرالیةةةدفن فیةةةال غیةةةر  وذآل صةةةار األول 

{  جام ةةةةةةة مراهاالسةةةةةةةیما فةةةةةةةي األمصةةةةةةةار الكبیةةةةةةةر  ال
 .853ص/  2ر المحتار   / 
ابن عابدین رحمه اللده تعدالی  ترجمه:

 پوسدیده بعد از کهنده و می فرماید اگر

آن مجداز  قبر شدن میت هم استفاده از

مشدکل کلدان  نباشد این یك مشقت و

 حکم در برای مردم است، لذا باید معیار

قبدر، کهنده  قرار دادن استفاده از مجاز

داده  میدت قدرارشدن  پوسیدهبودن و 

شود، زیرا ممکن نیست که برای هرمیت 

اختصداص داده شدود کده  یك قبر طور

آن مجداز  دفن نمودن میدت دیگدر در

چه میت اول خاک هم شدده  نباشد اگر

 شهرهای بزرگ.  باشد مخصوصا در

کتاب هدای  الفتاوی الهندیه از و در

این خصدوص  در فقه حنفی نیز معتبر

ُْ َوَصاَر  َوَل ْ }  چنین آمده است: هَةَلى اْلَمیِ 
 مُةَراهًا َجاَز َ ْفُن َغْیرِِ  في قَةْبرِِ  َوَزْرُلاُل َواْلِبَیاُء للیةال

   طبْ: مكتبال حقانیال.2٢7ص/  2الفتاو  الویدیال   / { 
شدده و  پوسیدههرگاه میت  ترجمه:

خاک گردیده جائز اسدت کده میدت 

 آن دفن گدردد، و یدا در قبر دیگر در

صورت گیرد و یا آن زراعت  محل قبر

 بنای ساخته شود.

فوق ثابت  شده در دلائل ذکر ازبناء 

گردید که هرگاه نسبت طول و مدرور 

قبرستان بظن  زمان اموات مدفون در

و خداک شدده باشدند  پوسیدهغالب 

استفاده از آن برای دفن اموات جدید 

 ولی هرگداه در باشد، می مجاز شرعاً

جدیددد  جریددان حفدداری بددرای قبددر

 اموات قبلی پیدا گردیدد از استخوان

بی احترامی به آن خدود داری  و کسر

با کمال احترام آن را دوبداره  نمایند و

میدت جدیدد دفدن  ایجاد حائل از با

تازه باشدد  جدید و قبر اگر نمایند، و

آن  طور که بظن غالب میت مدفون در

 نبش و خاک نشده باشد باز و پوسیده

 حفدر احیاناً اگر ندارد و آن جواز حفر

 دفن گردد.   هم شود باید مجدداً

 والله اعلم علمه اتم

 مصلح"محمدعارف "راقم الحروف

 

چندین  رحمهم الله تعدالی در

صورت از این ندوع قبرسدتان 

تفاده نمدودن جائزاسدت  و اس

 میشود که در آن قبرسدتان دو

 باره اموات جدید دفن گردند و

اگددر درجریددان حفددر نمددودن  

قبری استخوان از اموات قبلی 

باره  پیدا شد با احترام کامل دو

حائل میان میدت  دفن گردد  و
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 وزارت به بخش های ذیربط وزارت. هدایت نامه مقام قطعه( ۱۲ ارسال تعداد) ترتیب و -6
 .( قطعه پیشنهاد داخلی2و ثبت) پیشنهاد به مقام عالی ریاست الوزراء قطعه( ۲ ارسال) ترتیب و-2
 .اوقاف ولایات حج و مکتوب به ریاست های ارشاد، قطعه( ۱7 ارسال) ترتیب و-7
 اوقاف ولایات. حج و ارشاد، ی( مکتوب از طریق ایمیل به ریاست ها2 ارسال) ترتیب و-9
 .مرکزی وزارت های عرایض مراجعین و اسناد ریاست ،مکتوب واصله ادارات قطعه( ۱0۲ تحریر احکام) ترتیب و-۱0
مواصدلت  ادارات مستقل امارت اسلامی افغانستان از وزارت خانه ها و که واردهمکتوب  قطعه( 62)یيزامبون  اجراات -۱۱

 .ورزیده بود
 آمریت های مرکزی وزارت و تسلیمی آن از طریق نماینده گی آرشیف. و یاست هاراز ( مکتوب 30 )اصدار -۱۲
  بخش های مختلف وزارت. اسنادقطعه (۲0اسکن)-۱3
  .( تن از مراجعین با مقام وزارت۱۲0تنظیم ملاقات ) ترتیب و-۱1

 

   هب ش۱۴۱۱  قوسگ04  هب   مباب  گ۱۴۴۳گ ابه  الثاا   45گ

تبه   یبیهو   ندهاا وَل     یو    لو  ۍ مولو  نوامحمد ااقُّ یه م ر  ریالحد خهش ر نافو وا افغااستان اسهم  اماات   ااشا و ا  او اوق  

 .ا  و  دنههل خهڅ اس ن  ااشا و ا  او اوقافو له ا   یوَل  هغه  ېک     سفر یه تر 

ب  دنببهه غببه ل یببه او نببواو  رتمنمولببو  عهببدال لببه سرمرسبب  اسبب ن  تببوا مولببو  نوامحمببد ااقببُّ    نببدهاا ا  ر نبب  ااشببا و ابب  او اوقببافو وا  ېکب

 . ې و  ېتی او سساا  ېووا َلا  ېواته َلام (ې  َلبههو  یه خاطر  چااو واااول او    (ې تونههاونه او فعالکا ا   هغو  و تحوکاا وونتو سرا 

 خهڅ گمجتم  الحَا    اا ولهدو له ځاا  تاديانو  تونو یاابحو هلمند او  ندهاا وَل  انوګ   ااا یه  ندهاا کې  رنسرمرس  وا   ن تر  ې  

 .ا  و  دنهههم ل

علمباء  رامبو سبرا مخواو  ز شبم و یبلبه   یبوَل  ې   اهبیبه ملت سآایب  سرمرسب     ااشبا و اب  او اوقبافو   یبیاتُّ    نبدهاا وَل  ر نوا  محتزم

 .    تر سرا   ېداهنواو علماء  رامو سرا هم ل ز  شم و یله  ې ا چ ې شو  اکح و تح او 

 اسب نلبه ا وَلیب      نبدهاا  ر نب  ااشبا و اب  او اوقبافو وا  ېچب ا  حځب  ا لبوم ېشبلو کلونبو کب  و زيب ا یبه ت نبانیبه و  نو آ ممسبوب اس نا      نومو 

 یواته  و . امونهګ  ن نلسااا ا     شته ستونهو   هواا   لته و  او  دنههل خهڅ

 (1400سنبله سال مالو ماه از بابت )ریاست دفتر گزارش
 .امارت اسلامی به بخش های ذیربط کابینه مصوبه(۲تکثیر)-۱
حدج واوقداف بده عمدوم  محترم شی  الحدیث دکتور مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد، یامضا ۀنمونارسال -۲

 .اوقاف حج و ولایتی وزارت ارشاد،و ریاست های مرکزی  ادارات مستقل امارت اسلامی افغانستان و ،وزارت خانه ها
 کده سرپرست رؤسای ادارات مستقل امارت اسدلامی خانه ها و از سرپرست وزیران وزارت ینمونه امضای تعدادمواصلت -3

 ت بعدی تکثیر گردید.آملاحظه شد مقام وزارت به بخش های ذیربط غر  اجرااز بعد 
 .ولایتیمرکزی وریاست های  (۲)های بست در التقرررؤسای جدیداز ( تن ۱2)تکثیر مکتوب -1
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 کابل.نواحی شهر  مساجد مسؤول در

، مسدجد شدریف (۱2)( محراب مسجد شریف هریك: مسجد جامع طوطاخیل ناحیده3تعین و تثبیت جهت قبله) -3
   وزارت معارف ناحیه دوم و مسجد شریف عبدالشکور واقع ناحیه سوم.

 .حجاب حکم الهی و تضمین کننده کرامت انسانی است تحت عنوانخطبه روز جمعه توزیع و ارسال  -1

ن  به سبرا سبمون خبواا   ااشبا و اب   4 َرا شمسص  کال   لب م  0411ن  ه چې    05 َرا قمرا کال   ابي  اَلول  0443  يت ن   یه وا    
 .ارسرا شو ت انې  کې کااا ناسته هاو اوقافو وااات   ااشا  او دوماتونو چااو   ااخَام عموم  اناس  ی

 ناسته   قرآن عظهم ال نن    و مهاا و آیتونو یه تهوت سرا یهح شوا.
 خنزا و   . "تسآُّ "واپسص    ا.ا. ا   ااشا و ا  او اوقافو وااات   ااشا  او دوماتونو چااو   ااخَام عموم  ای س مولوا محمد تامد

یبه یبواا ایمانبدااا او یبداق  سبرا خسبح ههبوا  او هيبوا    او چبې شبسه او وا قبدا  ااب  و ب نومو     یا  اناس  له  ولو کاا وونتوڅخبه مننبه او 
 والو ته خدم   و .

 1400از بابت ماه سنبله سال مالو  ریاست مرکز اعتدال گزارش
  ولیې یه اهات کې (ې اغ ز وسبه  یه نهِو  عبر کې او   اسهم   گوان عتدالی تحت عنترجمه رساله ا -۱

 ( مقاله تحت عناوین ذیل: 3 اصلاح وایدیت)  -۲

 .از ویژه گی های دعوت اسلامی اعتدال مطابق به فطرت انسانی 
  اعتدال اهمه . تعلهماتو یه اڼا کې   اسهم   

   .ميزمنو ترمنت تعا ل 
 کلید.و رادیواعتدال در اسلام از طریق رادیو تلویزیون ملی  طیت و( موعظه پیرامون وس۲ایراد )  -3

 1400از بابت ماه سنبله سال مالو  ریاست حسینیه ها گزارش

 نظارت و کنترول از امور مساجد و حسینیه ها. -۱
 .تقدیم گردیده بودبه مقام وزارت طی عریضه ای آن قبلاْ حل مشکل زیارت سخی که موضوع  -۲
به این ریاست مواصلت  در بخش های مختلف ها که از سوی اهالی مساجد و حسینیههای واست پیگیری عرایض و درخ -3

 .ورزیده بود

 ( محراب در ولایات.۱0100حسینیه و جماعت خانه در مرکز و ) ،( محراب مسجد160درج اطلاعات جدید پیرامون) -1

 ریاست اوقاف  گزارش

 مقام محترم وزارت توسط هیئت موظف.جمع آوری پول اعانه صنادیق مزارات رسمی طبق هدایت  -۱
جرین ساحه وقفی جوار مسجد نعمان بن ثابت واقع مکرویان سوم به مقام محترم ارایه گزارش در رابطه به عرایض مستأ -۲

 وزارت.
 .است محترم قضایای دولتاعزام هیئت این ریاست غر  پیگیری دوسیه های نسبتی اوقافی به ری -3

 و انتقال آن به مرکز. عواید اوقافی ت جمع آوریارسال مکتوب به عموم ولایات جه -1
( صداحبوزیرکده صدرف مقدام وزارت)مصرف عواید اوقدافی  درموردمکتوب رسمی به تمام ریاست های ولایتی اصدار  -6

 دارد.آن را صلاحیت 
ذشته باقیات سالهای گ تصفیه و عواید ولین ریاست های اوقاف ولایات غر  جمع آوریئمسهمه تماس های تلیفونی با  -2

 ( اوقافی.۱۱99به حساب) 

 ریاست ارخاد و انسجام امور مساجد گزارش
 :( خطبه تفصیلی به دو زبان ملی) پشتو و دری( تحت عناوین1تهیه و ترتیب)

 منین و سایر امرای خود. دین از امیر المؤحیثیت و اهمیت شرعی اطاعت مردم و مجاه 

 ،آزادی و استقلال  نعمت حریت 
  رزق است. خیرافتوکل به الله سبب 

 حجاب حکم الهی و تضمین کننده کرامت انسانی است. 
 .لوی جرگهگانه شهر کابل در جلسه تالار خیمه   ۲۲انسجام علمای نواحی  -۱
جد و جلوگیری از بود و باش افراد غیر مس محراب (۱۱00 )تعداد پرسونلموجودیت کنترول و بررسی از صرفیه برق، آب،  -۲
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   اتونو   ااشبا  او  عبوت فعالهتونبه او    ولبو دومب ساا بتنه و ب او چبېنباتهو ا ونبد مبدیرانو او   وَلیباتو مبدیرانو تبه س 44 اغلی تسآُّ   کاببح  باا  
یبواا  له یا واایو   بر نا لېښ  او   اوبو نح له لېښ  څخهدوماتونو او تر ن       یرسونح له شتونو    ا له ني   و اا خب   تبهه    دمعی 

 واسي  . ته  ولو دوماتونو  چې   دمعې واځې خبهه   مر ه او وَلیاتو  اانه و    او   ه    و    
  یبا  اناسب    سبتونهو یبه ا ا خنبزا و ب   او  منبه  ب   "عبرب"رااالح    ولبو کباا ونتو یبه اسبتاانتوب   یبا  اناسب    دومباتونو چبااو آمبر مولبوا اسببهبا 

 و  ا چې خسلې  ندې به یه یواا یداق  او استقام  سرا یرمخ و  .
 یا  ته واسهدا. سرا   یرمخت  او سوکاا  یه  عا  مستحتم اسهم  نظامو ناسته یه ههوا  کې 

 گزارش ریاست نظارت و ارزیابو 
 .طرح و پالیسی امارت اسلامیبنابه  عیار سازی سیستم کاری -۱
تکثیر مکتوب رسمی به تمام ریاست های ذیربط و امریت های مستقل جهت چگونگی پیشرفت پلان های اتخاذ شدده  -۲

 .۱100ربع سوم سال مالی 
 فعال سازی سیستم انترنت این ریاست جهت استفاده در جریان کار روز مره. -3
 ارت و ارزیابی .کار روی نهائی سازی طرزالعمل ریاست نظ -1

 گزارش ریاست امور قراء

 ر محصلین و استادان.شروع برنامه تدریسی آمریت معهد عالی قراءات و حضو -۱

 از تدریس برنامه های آن. ای ثبت و راجستر شده و نظارتتدریس دارالحفا  هآغاز مجدد  -۲
 .ظارت از پروسه آنو ن مراسم فاتحه خوانی در مساجد مرکززگشایی برنامه با -3

 .این وزارت از دارالحفا  های ثبت و راجستر شده هماه 2گزارش و راپور های اخذ -1

 )از بابت ماه ربیع الاول برابر به برج میزان و عقرب(ریاست احتساب  گزارش
  ریاست احتساب به همکاری کمیته مبلغدین سدیار در مرکدز و مددیران عمدومی  ۱100مطابق پلان مطروحه سال مالی

حسنه پیرامون موضوعات مختلف دینی، اجتماعی، اخلاقی  ( مورد موعظه60ا لایحه وظایف)مطابقت باحتساب در ولایات در 
وغیره مخصوصاَ پیامد های فساد اداری از طریق منابر مساجد، محافل، ادارات دولتی، اجتماعات دینی و رسانه های صوتی و 

 دیده است.ارایه گرتصویری و صفحات اجتماعی غر  بلند بردن سطح اگاهی دینی 

  هش و جهدت کداربدط تشدخیص  به همکداری ارگانهدای ذیدر ولایات ( مورد 6در مرکز و )تثبیت منکرات هفت مورد
 ایراد گردید.  حسنه های ه جلوگیری آن موعظ

  موضوعات مختلف دینی  و بحث پیرامونصوتی و تصویری  ( برنامه رسانه های1این ریاست در)اشتراک اعضای مسلکی
 لاقی اجتماعی و اخ

 د مخدر از دیدگاه دین مقدس اسلام.ترتیب مسوده بروشور پیرامون اضرار و پیامد های منفی مسکرات و موا 

 ت.اتوزیع بروشور های آداب زیارت در مراکز مزدحم شهر، تجمعات و زیار  

 ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسلامو  شگزار
 هح ش 1400و عقرب سال  هح ق برابر به برج میزان 1443بابت ماه ربیع الاول 

 وزارت.محترم تدویر جلسات اداری، علمی و پیگیری هدایات و رهنمود های مقام  .۱

 بازنگری مقالات و مضامین ذیل برای چاپ در مجله پیام حق: .۲

 نگرش بر سیرت اخلاقی پیامبر .)استاد محمد شریف رباطی ( 

 باطی(.) استاد محمد شریف رتحریم جنگانیدن حیوانات از منظر اسلام 

 .)د نبوی مبارک سیرت تعریف او پیژندنه) مولوی فرید الله ازهری 

 اخلاق خانوادگی پیامبر .)استاد منهاج الله فایق ( 

 اخلاق و سیرت پیامبر .)استاد سید نصیر هاشمی ( 

 اصول اخلاقی در سیرت اجتماعی پیامبر  ین العابدین کوشان(.ز) استاد 

 تی پیامبرنگاهی بر مهمترین خصوصیات شخصی .)استاد سید نصیر هاشمی ( 

 .)ویژگی های برجسته پیغمبر در قرآن کریم) استاد سید نصیر هاشمی 
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 های حل آن از دیدگاه اسلام، عوامل فقر و ناداری و راه 

 ت سنت پیامبربزرگداشو  اهمیت فتح و پیروزی.  

 :امریت دیپارتمنت علوم اسلامو و تطبیق آن با علوم ساینس

 )تحریر مقاله تحت عنوان )ترحم بر حیوانات 
 )تحریر مقاله تحت عنوان)مدار ستارگان 

 آمریت دیپارتمنت عقیده و فلسفه:

 تحریر مقالات تحت عناوین:  
 اصول اخلاقی در سیرت پیامبر  
 تربیت اطفال در اسلام  
 یمان و عقاید اسلامیا 

  آمریت دیپارتمنت مطالعات تاریخ اسلام

 تحریر مقالات تحت عناوین ذیل:  .۱
 اخلاق و سیرت پیامبر اسلام 

 نگاهی بر مهمترین خصوصیات شخصیتی پیامبر اسلام 

 هجرت پیامبر   مدینه منورهبه 

 میلاد نبی اکرم  

 .)مطالعه کتاب سیرت) الرحیق المختوم 

 ع.ک در بحث احتکار در تلویزیون طلواشترا .۲

 .۱7الی  ۱0( از خطبه ېد جمعې خطبتصحیح و تطبیق پاورقی کتاب)  .3

 .جمع آوری مقالات و مضامین .1

 آمریت دیپارتمنت معارف و فرهنگ اسلامو:

 (.ه دودونه او دشريعت په رنا ب  د هغق حيړناوسی کتاب) ترجمه فار و تدقیق تحقیق تصحیح، -۱

 و عقیده صحیح برای مسلمانان. تحریر و تهیه دو مقاله پیرامون شناخت سیرت نبی -۲

 جهت جمع آوری معلومات برای تهیه مضامین و مقالات علمی. ۲00الی  ۱تدبر در قرآنکریم( از صفحه  مطالعه کتاب) -3

 تالار رادیو تلویزیون ملی.در با سعادت پیامبرپیرامون مولود  ایراد بیانیه -1

 همکاری با کارشاناسان در تهیه مضامین فقهی و تفسیر. -6

 د جمعی خطبی(. پاورقی های کتاب) و تدقیق تصحیح تطبیق، -2

 آمریت دیپارتمنت اصول دین:

 داوود( به تعداد دو جلد. یسنن اب تطبیق کتاب) -۱

 تحریر مقالات تحت عناوین:  -۲

 ام گذاری فرزندان در اسلامطریقه و روش ن 
 عفوه او تیریدنه 
 قرآن غذای روح و اطمینان قلب است 
 مذمت عصبیت و تعصب در اسلام 

 منت حقوق اسلامو زنان:آمریت دیپارت

 تحریر مضامین تحت عناوین:  
 ی مهر، حکمت ها 
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 گزارش ریاست حج فرضو 

 بصش مدیریت اجرائیه:

 ترتیب و ارسال راپور معاشات کارمندان باالمقطع اینریاست و کارمندان محلی عربستان سعودی. -۱

 ترتیب و تنظیم دیپوهای ریاست. -۲

 انتقال دفاتر کاری از تعمیر الحاقیه ریاست حج فرضی به مجتمع حجاج زون مرکز. -3

   یت عمومو حج:بصش مدیر

 احصائیه. از طرف مدیریتآن و طی مراحل  رت متقاضیان حج بعد از امر مقام وزارت( جلد پاسپو۲تسلیم)

 بصش مدیریت عمومو حج ولایات:

 یك قطعه مکتوب متحدد المدال بده ریاسدت هدای ارشداد، حدج و یت شفاهی مقام محترم وزارت ارسال به اساس هدا
ولسدوالیها و  ارسال فورم و جدول توحیدی مجموع ثبت شدگان ولایات با تفکیك هرسال، ( ولایت کشور در مورد31اوقاف)

 دالری و پنجصد دالری.مبلغ تحویلی یکهزار 

 (ولایت کشور.31جمع آوری فورم های متذکره از ) 

 (قطعه اسناد حجاجی7۲2جمع آوری تعداد ) ارشاد،  که نسبت معاذیر از رفتن منصرف و پول های خود را از ریاست های
 دوباره اخذ نموده اند. ۱100حج و اوقاف ولایات طی سال مالی 

 داشتند. متقاضیان حج ولایات مختلف که نسبت معاذیرصحی و مشکلات که  ( جلد پاسپورت از30سترداد تعداد)ا 

  و مابعد آن. ۱10۱ترتیب وتنظیم اسناد حجاج ولایات به سالهای 

 بصش مدیریت عمومو صحو حجاج :

 تدابیر لازم اتخاذ گردید. که در مورد سات اداری و بحث روی پلان های کاریتدویر جل 

  اوراق بخش صحی اسناد وترتیب و تنظیم. 

 .از نظافت محوطه مجتمع نظارت صورت گرفت 

  اتحاذ گردید ۱10۱برای شروع پروسه حج سال امادگی های لازم. 

 و اماکن دینوریاست تنظیم امور عرفان گزارش 

 ه طرزالعمل ریاست تنظیم امور عرفان و اماکن دینی.بازنگری مسود -۱

 راجع به زندگی نامه متصوفین مشهور کشور. مطالعه مواد جمع آوری شده -۲

 الله علیه واقع ناحیه اول شهر کابل. یلی متولی خانقای بابای خودی رحمۀتبد -3

 ریاست.این کارمندان یومیه از کارهای بررسی  -1

 گزارش ریاست منابع بشری 

 یت استصدام:بصش آمر
 ( تن از رؤسای جدید التقرر ریاست های ارشاد، حج واوقاف ولایات: ۱۱تعداد)تحریر و تکثیر مکاتیب تقرری 

 کابل، ننگرهار، کندهار، سرپل، لوگر، غزنی، بغلان، نیمروز، فراه، غور و بامیان و ثبت آن به دفتر اندراج و دیتابیس.

 بصش مدیریت عمومو استصدام مساجد در

 .موذنین نواحی شهر کابلو ( امامان 2مراحل اسناد و اوراق امتحانات تحریری و تقریری تعداد چهارده بست)طی 

 دربصش آمریت ارزیابو اجراات سوانح کارکنان:

 مدیریت سوانح کارمندان مرکز

 .زیابی سالانه مامورین( قطعه فورمه ار۱0اجرای) -۱

 .رزیابی سالانه اجیران( قطعه فورمه ا6اجرای ) -۲

 ( قطعه خلص سوانح مامورین.3رتیب)ت -3

  ( جلد دفاتر سوانح کارمندان واجیران به دیتابیس.۱6ثبت تعداد) -1
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تدویر جلسه رئیس جدید این ریاست با علماء کرام، کارمندان و مدیران ولسدوالی هدای مربوطده ایدن ولایدت و  -3
 رسیدگی به مشکلات موجود.

ساحه کهدانك توسط محترم مفتی غلام ربدانی رئدیس جدیدد بدا ( جریب زمین قبرستانی ۱00) موازی بازدید از -1
 .اوقاف این ریاست مدیران عمومی مساجد و

 گزارش ریاست ارخاد، حج و اوقاف ولایت نیمروز

ولایت نیمروز بازدید نمود، در جریدان ایدن  مولوی فضل الرحمن) مستغفر( رئیس ارشاد، حج و اوقاف از جایداد وقفی
ای وقفی معلومات مکمل را برای رئیس این ریاسدت ارایده در ارتباط به دکاکین و جایداد هاف بازدید مدیرعمومی اوق

عواید اوقافی و از تا  از نزدیك با مستاجرین ملاقات صورت گرفت و به مدیریت مربوطه هدایت سپردند همچنان نمود و
ون تعلل در وقت معین جمدع آوری و بده تا عواید اوقافی را بد تأکید نمودندایشان  اماکن وقفی حفاظت صورت گیرد،

 ارسال نمایند.راجع مربوطه آن م

 گزارش ریاست مجمع علمو
( 70مسایل شرعی دینی به گونه تحریری به تعدداد) ستفتاهای و اصله و ابراز نظر درموردتهیه و اصدار فتاوی پیرامون ا -۱

هدای تلیفدونی و صدفحات اجتمداعی در  به شکل حضوری و یدا از طریدق تمداس فتوا و پاس  به سوالات شفاهی هموطنان
 ( فتوا.100حدود)

کتب، رسایل، تفاهمنامه ها، لوایح و اساسنامه و سایرقرآن کریم ( جلد 10مسوده خطاطی شده تعداد) بررسی و تصحیح -۲
 که از مراجع مختلف ویا اشخاص جهت تدقیق و ابراز نظر مواصلت ورزیده بود.

و همچنان سوالات شفاهی حضوری  گردیده است وی شرعی کتبی در موارد مختلف تهیه و صادر( عنوان فت۱7داد)به تع -3
  ( فتوا ارائه گردیده است.90هموطنان نیز ازطریق تماسهای تلیفونی و صفحات اجتماعی در حدود)

سسده اح سته که از طریدق مؤجلد و کتب صحتفسیر ابن کثیر در دو ( جلد قرآن کریم مسوده خطاطی شده3به تعداد) -1
ت ورزیده بود سه نسخه مسوده قرآنکدریم مدورد بررسدی و خیریه کمك به مردم افغانستان جهت تدقیق و ابراز نظر مواصل

  .بررسی می باشد گرفته و شش جلد کتب حدیث شریف و تفسیر ابن کثیر در حال تدقیق قرار

 آمریت تدارکاتگزارش 

( افغانی و قرار داد تعمیر ۲12200افغانی( به مبلغ) 1۱2600معینیت مالی واداری از مبلغ ) قیمت قرار داد دو دربند حویلی -۱
 گردیده است.( افغانی تعدیل و تنزیل ۲00000( افغانی به مبلغ)360000ریاست مساجد و حسینیه ها از مبلغ)

عددی در مدورد پدرو ه هدا و ات و اجدراات بارسال مکاتیب به ریاست محترم مالی واداری و شعبات ذیربط غر  معلوم -۲
 .هجری شمسی ۱100سال  های باقی ماندهکار

تعمیدر  ،ریاست ارشدادی امدور زندان امل )تعمیر کرایی شعبات تدارکات،فس  قرار داد های اسبق سه دربند حویلی ش -3
 تعمیر کرایی دفتر مقام وزارت(و کرایی انستیتوت تدریب ائمه 

انستیتوت تدریب ائمه به تعمیر الحاقیه میدان هوایی بده ارزش  ل لوازم دفترو ضروریات جهت انتقاتهیه و تدارک اقلام  -1
  ( افغانی.۱9600مجموعی مصارف)

 ( افغانی.۲31000انتقال پول طبع و چاپ سه ماهه مجله پیام حق به ارزش مجموعی)  -6

( ۲7920مدوعی)م مختلف الندوع بده قیمدت مج( قل۲2زارت به گونه پرچون شامل)رفع ضروریات شعبه مقام محترم و -2
 افغانی.

  ولایت فراه حج و اوقافگزارش ریاست ارخاد، 
 معرفی محترم مفتی غلام ربانی رئیس جدید این ریاست توسط مرستیال مقام ولایت فراه به کارمندان مربوطه. -۱

 تدویر جلسه تعارفی علمای کرام با رئیس جدید این ریاست. -۲

 : بحث روی موضوعات رام وعلمای ک گردهمایی

  و بردباریصبر 

 و شکست امریکا  خروج 

 مواد در بازار احتکار و بلند رفتن قمیت  

 تجلیل از میلاد حضرت محمد 
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 د لغمان د ارخاد، حج او اوقافو ولایت راپور

بباا ونتو   نظبببام  ااهداللبببه   ااشبببا و اببب  او  مولبببو  سبببم ااتببب  سبببرا       امببباات اسبببهم و   قبعبببات اوقبببافو سرمرسببب  انبببآس و اکبببح شبببو چبببې   اناسببب  کب

 او   قوم  م رانو علماو  رامو سرا ناس   ترسرا   ا.و تسلهم  کااتونه توا(    ل ش

عهبدالقا ا گعمبرا   یبا  اناسب  ایبآس یبه تو به  ن خبوا   وَلیب  مقبام لبه لبواا مولبو  / نهاې سرا سمو 44و ا مهاش    اووم  نهاې چ  یفرالمظفر 
  اناس  کاا ونتوته واوميژندل شو.

 دا خاا  یه  لې کې   کاا   یهح ډبر  آښو ا چې   تیرت بهل گْا  یه نوم ونمول شو.یو محراب مخَد شرن    ته   کاا یه لوم ا واځو کې

 محتزم عمرا   یوشميز خبههانو قوم  م رانو سرا ناس   هم ترسرا   ا.

 گزارش ریاست ارخاد، حج و اوقاف ولایت کابل

گانه ولایت کابل  ۱1ولسوالیهای بامدیران  یاست ارشاد، حج واوقافجلسه تعارفی مولوی عبدالسلام حقانی سرپرست ر -۱
مدیران اوقاف ولسوالیها را در مورد عرضه خدمات خدوبتر  این جلسه سرپرست ریاست، در این ریاست دائر گردید، در مقر

 تأکید نمود.تشویق و خدمات دینی و فعالیت های ارشادی ارایه وبهتر برای مردم و همچنان 
در جریان ماه میزان و عقرب به مدیریت هدای ت ارشاد و انسجام مساجد واصله ریاستوزیع و ارسال خطبه های جمعه  -۲

   گانه ولایت کابل. ۱1اوقاف ولسوالی های 
 .شکلات امور کاری ریاستجهت حل م ماه های میزان وعقربجلسه اداری نوبت وار در تدویر  -3

 ابط علماء بامسئولین امارت اسلامی گانه در جهت تحکیم رو ۱1جلسه با شورای علماء و ائمه مساجد ولسوالیهای تدویر  -1
، پغمان، خاکجبار، و چهار آسیاب جهت رسیده گی به مولوی عبدالسلام )حقانی( به ولسوالیهای سروبی، بگرامیسفر محترم  -6

شدده و جایدداد و همچنان دیدار از پرو ه های انکشافی تکمیل یاد شده مشکلات مدیران اوقاف وعلمای کرام ولسوالیهای 
 جلساتولسوالی های نامبرده علمای رسمی و غیر رسمی با سرپرست ریاست ارشاد، حج واوقاف فی صورت گرفت، های اوقا
در پرتو شریعت اسلامی  ت سپرده شد تا علمای کرام از طریق منابر مساجدهدایدر این جلسات را راه اندازی نموده و  متعدد

مردم را تشویق وترغیدب نمایندد و  ی پنجگانه و خطبه های جمعه ها به خصوص حمایت از نظام اسلامی و تقویه آن در نماز
کوشش صورت گیرد تاتمام علماء بایك صدا دریك وقت و احد در مقابل مخالفین نظام اسلامی اقدام نمایندو به هدیچ کدس 

لسوالی پغمان که اجازه تخریب نظام را ندهند آقای حقانی در این سفر از پرو ه اعمار احاطه دیوار مسجد شریف سر دوره و
و  دید نمودبازبه هزینه چهار ده ملیون افغانی در سال گذشته از بودیجه انکشافی وزارت ارشاد، حج واوقاف اعمار شده بود 

در حفظ و مراقبت آن به مسئولین ذیربط هدایت لازم دادند و همچنان ایشان از یك قطعه زمین وقفی بنام خواجده مسدافر 
اجر ساحه توصیه نمودند تا از ساحه زمین وقفی درست محافظت کرده و عواید آنرابه وقت و زمدان کرده و به مست ندید نیز

 به حساب مخصوص اوقاف داخل و پرداخت نمایند.
 گزارش ریاست ارخاد، حج و اوقاف ولایت غزنو

 برنامه ارخاد:
سوالی ها جلسه تعارفی ت و مدیران ولهد ق رئیس ارشاد، حج و اوقاف این ولایت با کارمندان ریاس ۱2/ ۲/ ۱113بتاری   -۱

 و روی مشکلات موجوده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. گردیده رو اداری دای
ر ات و فرهنگ و معارف این ولایت دایپنج جلسه بزرگ مشورتی با علمای کرام این ولایت باحضور داشت روسای اطلاع -۲

و بخداطر یدك  صدورت گرفدت. بحثاعی ولایت غزنی گردیده که در آن روی ارزیابی وضعیت دینی، فرهنگی و اجتم
اسلام قطعه نامه مشترک از طرف ریاست ارشاد، حدج و مقدس احکام دین  با درنظرداشتجامعه عاری از فساد وپویا 

 .نه های جمعی به مردم ابلاغ گردیداواقاف و علمای کرام ترتیب و ازطریق رسا
را به حضورت پذیرفته و درخواست های آنها را در مدورد الی اهالی مساجد مرکز و ولسو رئیس اشاد، حج واوقاف -3

 17از آنجملده  ( ورق عریضده90اخذ نمودند، از جمله در خواسدت هدای اخدذ شدده)موضوعات مختلف  مشکلات و
 مورد درخواست فرش مسجد. ۱1مورد رسمیت ملا امامان مساجد و  ۱۲مورد ترمیم مساجد 7درخواستی اعمار مساجد 

 22حراب مسجد رسمی از جانب هیئت موظف مقام ریاست بررسی گردیده که در نتیجه از جملده م 22به تعداد  -1
  مقام محترم وزارت رسماً خبر داده شد. ر آن بخاطر عدم حضور غر  منفکی بهنف ۲7ملا امام 

مین حجاب حکم الهی و تضد ،خطبه در ارتباط به مسائیل) حریت، آزادی، و استقلال نعمت خداوندی 9به تعداد  -6
همکداری بدا  ،بزرگداشت از مولود با سعادت ناجی بشریت ،حمایت از امارت اسلامی افغانستان ،کننده کرامت انسانی

آثار صبر و شکیبایی در زندگی مسدلمانان ( کده از جاندب  ،فقرا و بیجاشدگان، مسئولیت مردم در قبال نظام اسلامی
د توزیع و همچنان از ابلاغ آن به مقام محترم وزارت اطمینان مساج زارت مواصلت ورزیده بود به خطباءمقام محترم و

 داده شده است.
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 جد جامع مرکز وولسوالی های ششگانه محراب مس 90ان جمع آوری احصائیه ترتیب پل. 

  سط کارمندان این ریاستپلان جمع آوری احصائیه مساجد صغیر مرکز وولسوالی توترتیب. 
 ی فضدل الکدریم سی و موجدیت ملا امامان مساجد رسمی مرکز وولسوالی های ششگانه توسط محترم مولدوربر

 .حج واوقاف احمد رئیس ارشاد،
 له ابن مسعود مرکزتهیه پیشنهاد جهت برآورد و بررسی رنگمالی و آهن پوش مسجد شریف جامع عبدال. 
  تدویر مجلس محترم مولوی فضل الکریم احمد رئیس ارشاد، حج واوقاف این ولایت با اهالی مسجد شریف گنبدد

 .یافت راه حل آندرمرکز در مورد مشکلات موجوده و 
 ء تکثیر و ارسال خطبه نماز جمعه در مورد اهمیت نظام اسلامی و تشویق مردم از حمایت نظام اسلامی برای خطبا

 .مرکز و ولسوالی ها
 مراحدل  سی مسجد شریف اصحاب بابا ولسوالی محمداغه و طیرتوظیف و اعزام هئیات فنی و تخنیکی جهت بر

 تسلیمی آن.
 در سالون جلسات اینریاست  ارشاد، حج واوقافمحترم مولوی فضل الکریم احمد رئیس  تدویر مجلس به رهبری

 پورد ننگرهار د ارخاد، حج او اقافو ریاست را
  یکو مدیریت راپورړد اطلاعاتو او عامه ا

  ایبآس یبه یبف  مقبرا شبو   اوقبافو ااشا و ا  او مولوا عهدالواس  اخند اا ا   ااشا  ا  واوقافو دلهله وااات یه تتم ننېرهاا وَلی  ته    -0
  خسلو مامواننو سرا (    معرف  غوندا ترسرا   ا   مامواننو لخوا واته   یواا همکااا ډاډوا   ل شو او

 
 یهح و  . (  یه کاا اسما

دیرانو سببرا ا ااا ولسببوالهو   اوقببافو مبب 44واسبب  اخنببد اا ا یببه م ببرا   الابب  او اوقببافو ایببآس مولببوا عهد وه   ااشببا ابهبب  اَلول یببه اومببه نآ بب   -4
 مجلس ترسرا   اوَلام  سساا تی  (  واته و  ا.

بب  بحبببر وشبببو      خبههبببانو مبببه امامبببانو نبببوب   غونببب ا ترسبببرا شبببوا چبببېه نآ ببب 03 ابهببب  اَلول یبببه  -3 اوقبببافو ایبببآس ااشبببا و اببب  او یبببه مختلفبببو مسبببایلو یکب
منبابرو لبه َلاا دومباتو     خسلبو   غو بتح چببلح او  علماا  رامبو څخبه (ب  و و   رام یو واای او اتحا ته ااء د اا ا   ننېرهاا وَلی   ول علما اغلی اخن
   ا. اات  ول مجاهدین ستاسو یه خدم  کېام ه  یواا امنآ  ډاډ وا  ا   اسهم ههوا  والوت

ب  اوقببافو اناسببب  یببه انېبب  ابب  او وه   ااشببا نآ بب 04  ابهبب  اَلول مهاشبب   یببه  -4 ا یببه هکلببه یببوا شبباندااا غونببب  یببلی اللبببه علهببه و سببلم   مببهه  الن بب  ېکب
اوقافو ایآس و  ا او  ن    رنم یلی اللبه ااشا و ا  او  او یرااس   وننا  یهح شوا  سرایه تهوت   قرآن  رنم یه  و مهاا و آیتونو دو ا شواو غون ا 

ا   وننا و  ا او غونب  دهدو علماا  رامو  نوا  مولوا محمد یا   او وا ته  اغلی مف   شاهداللهوند او اخهقو(  اڼا وا چوله غون علهه وسلم یه   
 قااا محمد مبهر یه  عا یاا ته واسهدا

بببېن 40 ابهبببب  اَلول یببببه  -7 وا    ه یبببببوا لونببببه اوتببببباا  ادتمببببا  وشببببوا چبببببې  اا واځببببې دببببباا   افغااسبببببتان یببببه سبببببح آتبببببه دببببهل آببببببا   بببباا تهلهغببببی مر بببببه کب

 یولب   سببانو برخببه اوَلیبباتو څخببه ی 34افغااسبتان   
 
بې تقرنهببا بېکب او  بهانونببه و بب ل یببو سبح او ین ببو س دماعتونببه   یببن   ا ببر خسبب ې وا علمبباا  رامبو یکب

ن امبان یبه  عبا سبرا یبه  اقبص  تبال ی خباسهاا لس بجې   افغااستان تهلهغ  اميز تبا   وَلیاتو ته ت تهح شو یه  لوا مه وا   اشاع  یه خاطر مختلفو

 خبوصص   عا وغو تح شوا.  افغااستان  او اسهم  اماات   کامهاب  لسااا یکېکې یاا ته واسهدا چی   خلو ستزګې له   اڅخه ډکې و  
 د اوقافو عمومو مدیریت په برخه کو:

 نهول شوا  ا. ناا    مرک اناس  سرا ترکاا َلندې وق  ت شرن   وکانونو   ځمکې   تیرت عثمان ابن عفان دومات -0

 واته شوا َلنجه   یو هئآ  یه اا(عه براقص  شوا.  با   وه ولسواای   آخوند موقص  اناات مقنزا یه سراای -4

 بان  ته تحونح شواو او یه تيزا ابعه کب  730777ماای کال  انم  ابعی عواید له  ا هگ 0411   -3
 
متتونبه یبا ا او واا   30  افغاا  اا وای اواسما

 شوا.
 د مساجد عمومو مدیریت په برخه کو:

 شوا  ا. و( حخبههانو او امامانوته  ااخَام اناس  هفته وااا خب ې اشا و ا  او اوقافو وااات   دوماتونو او   ا -0
واچبول  چبی   مسباددو مبدیرن  لخبوا یبه دومبات کبې تبه اعلبی ترکب  فبرش یبفونه  اهباای یبه مرسبته خرنبدااا شبوا وا ميز شههد دبام  دومبات  ا -4

 شو.
ایبآس مولببوا عهدالواسب  اخنببداا ا یبه هببدای  مولبوا تهآببُّ اوقببافو ااشببا و اب  او تبه      دبهل آبببا   باا مهببوا منبدو  نمونببوا دبام  دومببات -3

 الله مختاا   خبهُّ یه یف  یه غيزا اسم  تو ه مقراشو.
   دومببات غبه  مسباددو مبدیرن  لخببوا افتتباح شبوا چببېاتباط  دببو  او    اتهبه   تیببرت عمبر فبااو گْا    دومببات  دبهل آببا   بباا ین مبه ن -4

 اهالهو یه ماای مرسته دو نيا .

 است ارخاد، حج و اوقاف لوگرگزارش ری
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ی شان جهت تسریع و بهبدود نیز برا به وقت وزمان معین و ظور حل مشکلات وپیشبرد امور محولهبا مدیران ولسوالی ها بمن
 .سپرده شد هدایات لازماجراآت 

 آنها و به منظور حل مشکلات  تحت ریاست رئیس ارشاد، حج واوقاف تدویر مجلس با خطبا و امامان ولسوالی برکی برک
 .چگونگی ایراد خطبه و موعظه های دینی از طریق منابر مساجد

 ام مرکدز و تکثیر و ارسال خطبه های نماز جمعه در مورد اثار صبر و استقامت در زندگی مسدلمانان بدرای خطبدای کدر
 .م محترم اطمینان داده شده استو از تطبیق آن بمقا ولسوالی های این ولایت

و     مساددو   امامانو او خبههانو سرا هبرا چهااشبمهه ناسبته شبو  او   وااات محتبزم مقبام   هبدای  مبباب    خب ب  موضبو  واتبه توالبه شبو و ا0
وَلی  مربوط  ولو خبههانو   افغااستان   اسهم  امباات   ااشبا و اب  او اوقبافو  هم    وا   خبهو   ابهغ څخه نظاات شوا چی تر  ا  مه    ون  

 وااات   یالآسص  مباب  خسلی ونناوا   ا.
     اابب  العالم اَلسهم  موسسص  سرا ناسته شوا او   مساددو   دو ندو یه هکله ډاډ او اطمهنان وا  ل شو.4
دلبد تفاسبيز   مداسبو لسبااا  041مساددو سبرا   َلو  سب هترو او  041وشوا چی    ون  یه سبحه        صح  ن نوال ساامان   نمایندا سرا ناسته3

 لس  ترتآُّ شوو وعدا (  و  ا چی ني ا وخ  ک  به همکااا و   .
 ایات وا  ل شو   ا.مامواننو سرا   ناستو ل ا  وام لراو یه ناستو ک   وا خسلو فعالهتونو ته متوده  ي ا او َلام هدیه  وامدااا تو ه    4

   مر ها دام  مخَد   او اسه ځایونه دو  او     اخآستی  ته وسساال شو. -0
 او نبُّ شو. سااا  وا انچه سمر سآهح اانهول   مر ها دام  مخَد   چمنانو  هنو او ناانجانو  ابهااا ل -4

 شوا  اوااا او کلتهنان  وبااا ترمهم او دو  شول.   شهخ ااید عهدګاا مخَد دام  تخرنُّ -3
َببادو  چبببی یبببه  04  ابب  او انببباات عمبببوم  مبببدیرن  لخبببوا  -4 بب   0357تنبببه ا ببال کب  وا    ډالبببر   ابب    فرن بببص    ا ا  ولبببو لسبببااا تحونبببح  ببب ا وا  711کب

 خه  شوا  ا. استز ا  اسنا ونه متمح کاا غو تنومه اساس  

 یرن  لخوا   خسح مربوط  وکانونو او موق   غرفو څخه مهاشتی  عواید اا ول   ا  ا.  اوقافوو ع ر او اکات عموم  مد -7
   ماا ی یه ولسواای ک  یوا هدیرا   غایبهنو څخه خهیه او   خلېو ته (  سساال شوا. -6

 ولایت دایکندی گزارش کاری ریاست ارخاد، حج و اوقاف

 خطبه های جمعه تحت عناوین ذیل:
 از تسلط اشغالگران و نیاز به تحکیم نظام آزادی خاک مسلمانان .۱
 توکل به الله متعال و نظام باعث خیر و برکت ووسعت رزق می شود. .۲
 رزش نعمت حریت، آزادی و استقلال در کشور.. ا3
 حجاب حکم الهی و تظمین کننده کرامت انسانی است.. 1
گردیده بود در خطبده هدای جمعده در سدطح ولایدت  ترتیب و ارسالاز طرف ریاست محترم ارشاد و انسجام امور مساجد  

 . گردیده است موعظه های دینی ایراد توسط علمای کرام دایکندی
بنا به هدایت کمیسیون ارشاد و دعوت جلب و جذب امر به معروف نهی از منکر امارت اسلامی و مقام محترم دایکنددی بده 

و متنفذین قومی غر  رساندن پیامهای امارت اسدلامی بدرای  ( جلسه ارشادی و هماهنگی با خطبای مساجد، علما۲تعداد)

 مردم برگزار شده است.
 آگاهی دهی در مورد حرمت و اضرار مواد مخدر صورت گرفته است.

اگاهی دهی از حرمت احتکار و گرانفروشی از طریق رسانه ها و امامان مساجد به تمامی کسدبه کداران و دکاندداران 
 رفته است.ولایت دایکندی نیز صورت گ
 در بصش اطلاعات و ارتباط عامه:

ه ولایت دایکندی و قومندانی محترم امنیاست امر به معروف و نهی از منکر ری :با بخش های مختلف چون کاری ارتباط
 تأمین گردید.

با هماهنگی کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر مراسم خیرات و خدتم قدرآن شدریف جهدت یداد بدود شدهدای 
ل محوطه ایدن ریاسدت برگدزار ان خاصتاً برای یاد بود امیر المومنین ملا محمد عمر رحمه الله در مسجد داخافغانست
بوده و در زمینده هدای چدون حکومدت از دیددگاه از جمله سخنرانان رئیس ارشاد، حج و اوقاف این ولایت  و ،گردید

پیدروزی سخن نموده و دیگر مفصلاً ایراد شریعت غرای محمدی، جهاد و مقاومت حریت و آزادی و موضوعات مختلف 
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 صدداقت مفصدلاً و اخلداص اتفداق، سرپرست ریاست متذکره در رابطه به وحدت اتحاد، متعاقبامفتی عتیق الله ولید
زندده گدی مسدلمان(که از  دراستقامت  صبر ودرمورد موضوع خطبه جمعه که تحت عنوان ) برعلاوه صحبت نموده و

توضیحات داده درضمن برای مشترکین وظیفه سدپردند اوقاف مواصلت ورزیده بود،  حج و طریق وزارت محترم ارشاد،
 خاتمه یافت.مع مردم برسانند جلسه بادعاییه خیر موضوع را به س منابر طریق مساجد و تا از

 ولایت تصار ارخاد، حج و اوقافکاری ریاست  گزارش

 ه ش ۱100عقرب ۲1ه ق مطابق به ۱113ربیع الثانی 2خمور
 حدج و ،مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس ارشادمسجد محمد رسول الله) صلی الله وعلیه وسلم (در شهر تالقان توسط 

 اوقاف ولایت تخار افتتاح وبه بهره داری سپرده شد.
درآن مفتدی عبددالرحمن  ،ن برگدزار گردیددکلفگان های شهر تالقا محفی که به مناسبت افتتاح این مسجد در کوپه

محاسدن سدفیدان ، علماء فضل الله افضلی مدیرعمومی مساجد، حج واوقاف ولایت تخار، مولوی غزنوی رئیس ارشاد،
 وبزرگان قومی اشتراک ورزیده بودند.

 مثبت ارزیابی نمود. را مجاهدین امارت اسلامی و احیای نظام اسلامی
این ریاست با هماهنگی شورای علما، متنفذین بزرگان و ائمه مساجد با قومندانی محترم امنیه جلسه ای را دایر نمدوده و در 

مکاری هدای متقابدل مفصدلاً و ه از وظایف دولتیلوگیری از سوء استفاده تامین بهتر امنیت و ج :موضوعات مختلف از قبیل
 .مورد استقبال قرار گرفت و از طرف قومندانی محترم امنیه نیز صحبت گردید

بنا به در خواست مسئولین امر به معروف و نهی از منکر تعدادی از تفاسیر شریف موجود در اداره برای اسدتفاده ای علمدا و 
 ی توزیع شده است.ارگانهای دین

 گزارش کاری ریاست ارخاد، حج و اوقاف ولایت ارزگان
 در بصش مدیریت اطلاعات:

 خطبه های جمعه تحت عناوین ذیل:
 آزادی خاک مسلمانان از تسلط اشغالگران و نیاز به تحکیم نظام 
 وسعت رزق می شود. توکل به الله متعال و نظام باعث خیر و برکت و 
 دی و استقلال در کشور.رزش نعمت حریت، آزاا 
 .حجاب حکم الهی و تظمین کننده کرامت انسانی است 

به های جمعده در سدطح ولایدت گردیده بود در خط ترتیب و ارسالاز طرف ریاست محترم ارشاد و انسجام امور مساجد که  
 توسط علمای کرام ارشاد و تبلیغ شده است.ارزگان 

می و تطبیق قوانین کشور، تشویق مردم به وحدت و اتفاق بدا حضدور جمعدی از جلسه شاندار در مورد حمایت از نظام اسلا
 علمای کرام در مسجد جامع مرکزی ولایت ارزگان برگزار گردید.

توزیع گردید و بدرای  مواد و اوراق آگاهی دهی در مورد حفاظت از امرا  ویروس کرونا به علمای کرام، کارمندان و محصلین
 تسهیلات لازم اتخاذ گردید. ،نیاز شان از کتب داخل کتابخانه ریاستعلمی مورد  کسب معلومات

 ولایت بدخشانارخاد، حج و اوقاف گزارش ریاست 

 ۱113ربیع الثانی 9شنبه 
یس دفتدر وسرپرسدت ئقاری خیرالله حکیمی ر ولوی محمد حنیف حنفی که درآنمحترم مو به اشتراک طی محفلی تعارفی 

 علماء وکارمندان آن ریاستاوقاف به  حج و ،رهنگ نیز حضور داشتند، سرپرست ریاست ارشادمقام ولایت وریس اطلاعات وف
 رسما به کارش آغاز نمود. معرفی و

اسداس پالیسدی امدارت  أکید بر برادری وهمدیگر پذیری بدهدراین محفل مولوی محمد حنیف حنفی طی سخنرانی ضمن ت
ات دیندی و ، خدمحج واوقاف برای مردم یت داد که از آدرس ریاست ارشاد،کارمندان این اداره هدا ان، برایاسلامی افغانست

 .ارشادی ارایه نمایند
 ولایت جوزجان ارخاد، حج و اوقاف گزارش ریاست 

 امامان مسداجد و حج واوقاف علماء خطباء با اشتراک مفتی عتیق الله ولید سرپرست ریاست ارشاد،6/1/۱113جلسه مورخ 
 ر گردید.در سالن این ریاست دای

 با تلاوت آیات زیبای وحی الهی توسط یکتن از اشتراک کننده گان آغاز گردید. محفل
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مرکدز  مسدلمانان، ه اولادتربی جایگاه مساجد دراسلام، تعلیم و علماءکرام هرکدام به نوبه خود پیرامون نقش ودراین محفل 
 مفصل نمودند. های ورهبریت مسلمانان صحبت فرماندهی جهاد سوق و

راسدلام همچندان حج واوقاف ولایت تخار ضمن سخنانش دررابطه به نقش مساجد د مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس ارشاد،
در ذهن انسان  در معاشره، اتاز تحولچون آغ وجود انسان است، مانند ستون فقرات درکه  گاه مساجدراجع به اهمیت وجای

هدا از امدارت هدا تمدام آن اری خلافت هدا وتأسیس وبنیان گز ،رابطه بین خدا وبنده ، ایجاددر ساخت وساز اداره ودولت ها،
 مساجد منشأ گرفته وبه حسن خاتمه دست یافته ونتیجه مثبت گرفته است.

 اعمدار صلی الله وعلیه وسلم بعد از هجرت مبارک شان انجام دادندنوی گفت اولین کاری که رسول الله مفتی عتیق الله غز
 درمدینه منوره بود چون بابنای مسجد سنگ تهداب حکومت اسلامی را در مدینه گذاشتند.ء مسجد قبا

ر قده دافغانی از بودجه اهالی منط (رملیونچها)قابل تذکر است که مسجد محمد رسول الله )صلی الله وعلیه وسلم(با هزینه 
 (نماز گزار را دارد.600دو طبقه به شکل پخته واساسی اعمار گردیده است که در یك وقت گنجایش )

 حج او اوقافو د ریاست راپور د کندهار ولایت د ارخاد،

   کال   ابه  اَلول مهاش –ه  ۱۳۴۳  

بې یببو ډول بببدلون ااغلببی  او مببو  غببوا و چببې یببه ډ ا چبې    امبباا  یببرا یببمهمانه تو ببه خسببح مبباموانن کبباا تببه امببا ا  بب و او یببه ډیببر ت لببه ااتبب  سببرا یببه کببااونو کب

 اخه  کاا و   و ځته خو  و ر  وو چې یه وخ    خسلو  ولو کااونو   اې ستاسو محتزم مقام ته و اند    و 

    و لتبه    تبا    همب    و ااب  گ چبې   ابه  اَلول   مهاش   یه او  و کې   مختلفو موضوعاتو او ا تهاوو لسااا   وَلی  مقام ته و اندیهونه شو  – ۱

ت یه ااتب  سبرا   بع بص   سبانو مختلفو تو و   غو تی  چې   اماا    قلمه۴۱اوس اناس  هم یک   ا    ترمهم لسااا   هندااو او  اوااو دو ونه او   گ

ها اانهولو موضو  (ې له وَلی  سبرا شبرنته شبوا او و ل شو     او همداانېه   ا ااو  مسهو رونه و ل شو  وو چې   ب توک لخوا چوا شو  وو او ډیر 

 یه ا ا (ې   وَلی  مقام څخه هدای  غو تح شو  و.

  تاضبرا او  کبااونو   َل  به یرمختب  لسبااا بحثونبه وشبول او هغبو  خسلبو کبااونو تبه متبو   رانو سبرا ل یه یهح کې   اناس  لبه  ولبو مبدی  ابه  اَلو  -۲

 شول.

 دام  مخَدونو ته ااتقا       ا. دوماتونو   محرابه ۵  گ -۳

   محرابه مخَدونه اب  او اادستز شو    .۸گ -۴

  ولو مخَا و ته   دمع  مهااک    لمان ه لسااا هغه خب   وا ول شو     چې   وااات له لوا  االي ل شو  و .  -۵

امبر  مهاشب   تحببه  دبو  او   مسبتوفه  اناسب  تبه   ادبرا  ا چې   امر    مهاش   معاشبات مبامواننو نبه وو ترَلسبه  ب  و یبه همبدې اسباس     -۶ 

 لسااا واستول شو.

    اب  شونو اَادو اسنا  ترتآُّ او تنظهم شول او له افغان مل  بان  سرا   هغو    یآسو ا وند موضو  شرنته شوا او اطمهنبان (بې اا ب  چبې  -۷

 اَادو یآسو ته  وم انان نه  ا اسهدای.

 یه ا ا له واات مقام سرا موضو  شرن  شوا.  استز ا ا اَادو   -۸

 مختلفو مرادعهنو   اناس  ا وند ځهی  یو تیې  الو ا  چې هر یو ته یه خسح وخ  مناسُّ ځواب وا  ل شو    . -۹

    سانو  عو  چې یر وقف  ځمتو باندې و  خهصص  شو    .۱۱  گ  -۱۱ 

مناس     اې ترسرا شو     او هغو  ته نببهحتونو شبو    و  لهدنه شوندا او یه ا ا (ې څخه   ناو ا فهلمونو   مخنهو  یه ا ا PCO   ۱۱  گ  -۱۱

 تر  و خسح دایه کااوباا یه نادایهو   نو خراب نه    .

وشببو او  عببام  اوغتهببا اناسبب  شببرس  غو ببتنو تببه مثببب  ځببواب ونببح   اغونببیولهببو یرضببد   وا سببين یببه ا ا  لبه عببام  اوغتهببا اناسبب  سببرا   -۱۲

 او   َلام  همکااا  منه واسرا وشوا. شو   ا

لهبببو   ا اا  لبببه مسبببوولهنو سبببرا   یو UNICEF   نبببدهاا وَلیببب    ااشبببا وا  او اوقبببافو اناسببب    ایبببآس مولبببو  عهبببدالرتمن یببباتُّ او   گ  -۱۳

 ل شبوو تر بو هيبوا وال لبه وشو چې یه هرا خيزا برخ  کې   اناس  مقام لخوا واتبه   یبواا همکبااا ډاډ وا ب  مخنهو    وا سين یه ا ا غون ا

  ې ناو ا نااو ۍ څخه وساتح شص .

و ب  او  ن   ماشبومانو   تقوقبو یبه ا ا غونب ا  نفبرو امامبانو یبه  ب و ۴۱   موسسصې سرا   ااشا وا  او اوقافو اناس  ا ونبد   گ HRDA  گ -۱۴

و و چبې لبه اسبهم لبه نظبرا ماشبوم  به تقبو  لبر  او    ې تر ن      ون  وونتو لخوا هم یه اسهم کې   ماشومانو   تقوقو یه ا ا بحر وش

 کې به واباندې خنز   وو.   او  ولو وعدا و  ا چې یه دوماتونو  ولو علماوو   ماشومانو   تقوقو   وا    یه ا ا َلام  َلا ووا  و اند

ې یبه ا ا مجلسببونه وشببولو یبا  مجلببس چببې     ااشبا وا  او اوقببافو اناسب  ا ونببد یببو شبميز علمبباوو  رامبو سببرا   همغببيا او چایرنبال سبباتی  -۱۵

ااشببببا وا  او اوقببببافو اناسبببب    ایببببآس مولببببو  عهببببدالرتمن یببببه م ببببرا دببببو  شببببوا وو لببببه  ولببببو علمبببباوو څخببببه وغو ببببتح تر ببببو   ممنببببز لببببه َلاې   

 .وته عامه یوهاوا وا    چایرنال ساتیې یه ا ا خلت
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