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 ...اروپايي د  لپاره افغانستان د اوقافو وزیر حج او د ارشاد،
 3کمیټې لومړنۍ غونډه ترسره شوهي د حج د مل
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فَاْستَِقْم كََما أُِمرَْت َوَمْن تَاَب َمَعَك الحمد لله الذي أتم علینا بفضله شهر رمضان و جاء بکرمه شهر شوال، القائل: ]          
اٍل، والصالة والسالم علی رسوله القائل: ) (۱۱۱)هود:  [ ر  َوََل تَطَْغْوا إِنَُّه ِبَما تَْعَملُوَن بَِصي َمْن َصاَم رََمَضاَن ثُمَّ أَتْبََعُه ِستًّا ِمْن َشوَّ

ْهرِ    أما بعد: ( وعلی آله و صحبه أجمعین.كَاَن كَِصيَاِم الدَّ
په قرآن کریم کې ذکر )رمضان( نوم د هغې ځانګړی  میاشتو څخه یوازېمبارکه میاشت چې هغه لوی احسان دی چې د رمضان  د الله 
نیولېو، پېه تېراوو کېې د قېرآن کېریم د خېتم او تلېاوو،  یوزلېو ژې په خیر او عافیت سره تیره کړه او موږ ته یېې پېه هغېې کېې د رو ،شوی
میاشتې په درشل نورو عباداتو توفیق را په  رخه کړ او اوس د  لې مبارکې  اسې داو همکارۍ او د ېلو او ګاونډیو سره د مرستدواهیوا

میاشېت ده، نېو  لومړۍمیاشتو څخه  اشهر الحج درېکې یو چې هغه شوال المکرم دی، دغه میاشت د شرعي میاشتو څخه لسمه او د 
 :ترڅو نیکمرغي او سعادو مو په  رخه شي شو ځیر په کې اړینه ده چې لاندنیو ټکو ته

  َواْعبُدْد َربَّدَك َتتَّدَ َِْْتِيَدَك چې الله فرمایي: څرنګه ، او مزی َّن اوسئ فتر مرګ پورې د الله په عبادو مشر َّامر دی چې  د الله[
عبادو تر لقاء  د الله  . د دې آیت سره سم نبي کریمړهکود خپل رب عبادو )همیش( تر مرګه پوري  ژ اړه:( ۹۹)الحجر: الْيَِقيُن[.

عمل لپاره د مرګ څخه پرته  له )ښه( . د مؤمن ن الموت()َل یکون لعمل المؤمن أجل دو وایي:  الله پورې کاوه. حسن  صري
 پېهچېې دغېه معنېا  ،دغه یاد آیت تلاوو کړ. نو د موږ عبېادو هېم  ایېد د رمضېان پېه څیېر وېاري او مسېتمر وي  یا یېنېټه نشته. 

 ، بعد الحسنة(.، وما أقبح السیئة)ما أجمل الحسنة، تتبعها الحسنةُ  استقامت فی الدین کې هم دی، لکه چې علماء وایي:
 ته .  شر حافيترسره شي چې ورپسې هم نیکې وي او څومره  ده ده هغه ګناه چې د نیکۍ څخه وروسته ېڅومره ښه ده هغه نيک

َل فدم إ ذا انسدل  رمضدان ترادوا، قدال: بدئو القدوم َل یعرفدون اللده ن قومدا یتعبددون فدم رمضدان و یوتهددون، فداإ : )چاوویېل
هغه )په ځواب  ي،ددي چې په رمضان کې د الله ښه عبادو کوي، کله چې رمضان تیر شي  یا یې پريژ اړه: ځینې خلک  رمضدان(.

ځینې علماوو د ښه عمل د قبولوالي علامه دا هم ښودلي ده  نه پيژني.تعالی وویل: ډېر  د دي هغه خلک چې د رمضان پرته الله  کې(
ه یې دا هم ښودلې ده چې هغه پسي وروسته ناوړه او د ګناه  عمل تر چې هغه پسې ښه عمل تر سره شي او د عمل د نه قبلیدوعلام

سره شي، نو  اید د رمضان څخه وروسته په شوال او راروانو میاشتو کې نیک اعمال تر سره کړو، تر څو روژه مو د قبولوالي دروې ته 
 ورسیږي.

 رسول اکرم  :ْهرِ َمْن َصاَم رََمَضاَن ثُمَّ أَتْبََعُه ِستًّا مِ )فرمایي اٍل، كَاَن كَِصيَاِم الدَّ یعني: څوک  [۶۶۱۱: رهمیحدیث ش] صحیح مسلم د  (.ْن َشوَّ
 کړي، د ټول عمر د روژې نیولو په څیر دی.چې د رمضان روژې ونیسي او  یا د شوال د میاشتې شپږ ورځې روژې نیول هم ورپسي 

   ایېد د حېج مناسېک او د دې مبېارک سېلر ټېول آداب د خپلېو شوال د حج د میاشو څخه لومړۍ میاشت ده، نو حج ته تلونکي افېراد
 علماوو څخه یاد کړي او په دې اړه درسي حلقو ته وضور ومومي.

  مسکینانو، فقیرانو،  یوزله وګړو د کوچني اختر د خوښۍ ورځې د خپلو سرسایو او صدقاتو په ورکړه منورې او د خوښیو څخه ډکې
 وساتو.

  ي وسو ګاونډیو، کونډو، یتیمانو او... هیوادوالو سره خواخوږي او په اسلامي اخوو  نا تعاون وکړو. ې د رمضان په څیر  اید د خپلو  
 رسول اکرم :فرمایي (.) په وړانېدې ښېه  یعنې: او په  اوري توګه د الله ]متفق علیه(  َوأَنَّ أََتبَّ األَْعَماِل إِلََ اللَِّه أَْدَوُمَها َوإِْن قَلَّ

 وي. لږهغو همیشوالی کيږې که څه هم په اعمال هغه دي چې 
  د عبادو څخه دا هم دی چې د خپل هیواد د امنیت ټینګښت، استقرار او سولې کې ډېېر لیېوال شېو او پېه دې هکلېه د افغانسېتان

 وکړو.    اسلامي امارو امنیتي ځواکونو سره همغږي ولرو او د مشتبه او امنیت کواښوونکو وګړو په نیولو کې ورسره مرسته او کمک 
  د هر ډول منکراتو، فسق، فجور، فحشاء، غلا،  ي حجا ي، تعصب، غصب،  ډې )رشوو( اخیستل،  یت المال څخه ناوړه استلاده

او داسې نورو ټولو ګناهونو څخه په ودي توګه منع شو او په دې اړه د اسلامي امارو د امر  المعروف او نهي عن المنکر وزارو او 
 سره پوره مرسته کوونکي ووسو او د أولو الأمر اطاعت په ښه ډول منونکي شو. نورو مسؤولو چارواکو
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 هـ ق د حج ملي کمیټې دویمه غونډه وکړه ۹۴۴۱شوال المکرم  ۹۱بیا په 
 م یې درېیمه غونډه وکړه شوال المکر   ۲۲په 

 شوال المکرم یې څلورمه غونډه وکړه ۲۲په 
 شوال المکرم یې پنځمه او آخري غونډه وکړه ۲۲او په 

په دغو غونډو کې  په اړوندو بیالبیلو موضوعاتو بحثونه او خبرې وشوې، په هره برخه کې له الزمو پرېکړو وروسته 
  د عملي اجراءاتو هدایات صادرل کړل شول.

د ثاقب په مشرۍ د حج د چـارو  د» دې ترڅنګ د ارشاد، حج او اوقافو وزیر شیخ الحدیث دکتور مولوي  نورمحم 
کابو هره ورځ پرلپسې غونډې وکړې او د حج پـه انتاامـاتو، ترتیبـاتو، تسـویالتو او  ولـو « د انسجام داخلي کمیټې

 اجراءاتو بحثونه وشول او پرېکړې صادرې شوې.

 ځانګړو کمیټو له الرې عملي اقدامات او اجراءات ترسره شول. (۲۱چې د درویشتو)

 

 

 هـ ش۹۴۱۹ثور  ۲۱هـ ق مطابق ۹۴۴۱شوال المکرم  ۹۱
 یر شیخ الحدیث دکتور نورمحمد ثاقب د وزارت د یو شمېر رئیسانو په ملتیا د افغانستان لپـاره دد ارشاد، حج او اوقافو وز

 اروپايي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلسون او د هیئت نورو غړو سره د خپل کار په دفتر کې وکتل.
او د هیئت نورو غـړو تـه  ـه راغالسـت  ، حج ا و اوقافو وزیر د یادې اتحادیې ځانګړي استازيپه دغه کتنه کې د ارشاد

ووایه او زیاته یې کړه چې د افغانستان اسالمي امارت د ولس د غو تنو او مالتړ په نتیجه کې واک تـه رسـېدلی، اسـالمي 
امارت د اسالمي  ناام تر سیوري الندې په هېواد کې د سرتاسري امنیـت د تـیمین ترڅنـګ د خپلـو ودـړو د خـدمت او 

صادقانه دامونه پورته کړي دي او مونږ د نړۍ له  ولو هېوادونو سره  ې دیپلوماتیکې اړیکې او په ډیالوګ هوساینې لپاره 
 والړ سوله ییز تعلقات غواړو.

 اغلي ثاقب زیاته کړه چې اسالمي امارت د شرعي اساساتو پر بنیاد په ملي او بین المللي سطحه د  ولو ودړو حقونـو تـه 
 جدي پاملرنه کوي.

نستان لپاره د اروپايي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسون د ارشاد، حج او اوقافو وزارت له هرکلي څخه مننه د افغا
وکړه، نوموړي د اقتصادي  وضعیت د پیاوړتیا، د  وونې او روزنې د پرمختګ او خلکو ته د کـار د خونـدي فرصـتونو د 

 و  کارونو کې یې د ارشاد، حج او  اوقافو وزارت رول موم وباله.برابرولو په برخه کې د همکارۍ  ژمنه وکړه او په یاد

 هـ ش۹۴۱۹ثور  ۲۱هـ ق مطابق ۹۴۴۱شوال المکرم  ۹۱
د ریاست الوزراء مرستیال مولوي عبدالسالم حنفي په مشرۍ د حج ملي کمیټې لومړنۍ غونډه ترسره شوه چې پکې ددغې 

مرستیال د ارشاد، حج او اوقافو وزیر شیخ الحدیث دکتور مولوي نورمحمد ثاقب، د ترانسـپور  او هـوايي چلـن کمیټې 
وزیر مال حمیدالله اخندزاده، د مالیې وزیر مال دل آغا اخند)مال هدایت الله بدري(، د عامې روغتیا وزیـر ډاکټـر قلنـدر 

اراتو عمومي رئیس مال عبدالحق وثیق، د کورنیو چارو وزارت عبادي، د عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي، د استخب
معین مولوي فیض الله جمال، د بورنیو چارو وزارت د قونصلي چارو رئیس مولوي محمدشـفیق خطیـب او نـورو دـډون 

 .درلود
نو د لرې کولو دغه غونډه د ارشاد، حج او اوقافو وزیر په دعاء سره پیل شوه، په غونډه کې د حج په وړاندې د پرتو خنډو 

او حاجیانو ته د  و انتااماتو او آسانتیاوو برابرولو په اړه هر اړخیزې او تفصیلي خبرې ترسره شوې، په بیالبیلو برخـو کـې 
 دټورې پرېکړې وشوې او الزم تصمیمونه ونیول شول. 
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ر ایـن قرارداد انتقال وبرگشت حجاج سال روان میان وزارت ارشاد، حج و اوقـا  و شـرکت هـوایی آریانـا افغـان در مقـ

 وزارت امضاء گردید.

طبق فیصله کمیته ملی حج در نشستی که میان وزارت ارشاد، حج و اوقا  و شرکت هوایی آریانا افغان دایر گردید؛ شیخ 

الحدیث دکتور نورمحمد ثاقب وزیر ارشاد، حج و اوقا  با حضور داشت شماری از رؤسای مرکزی این وزارت، رئـیس 

ترم الحاج رحمت الله آغا و هیئت مدیره شرکت متذکره، قرارداد خـدمات هـوایی پروسـه عمومی شرکت آریانا افغان مح

 رفت و برگشت زائرین حج بیت الله شریف سال روان را امضا نمودند.

این نشست به ادامه دیدارهای قبلی رهبری وزارت با مسؤولین شرکت فوق الذکر جوت تسریع روند پروسه حـج و ایجـاد 

 ورت گرفته است.سوولت در زمینه، ص

شرکت هوایی آریانا در جریان پروسه انتقال و برگشت حجاج، حدود نصف سومیه مشخص شده را مطابق به شرایط ارائه 

شده با در نارداشت معیارهای موجود، به کشور عربستان سعودی انتقال و بعد از سپری شدن مراسم حج دوباره به کشور 

 بر میگرداند.

هـ ش( برای حجاج افغانسـتان در مجمـوس سـیزده هـزار و پنجصـد 1441هـ ق )1443حج سال  قابل ذکر است که سومیه

 ( تن می باشد.13532وهشتاد و دو )

 هـ ش ۹۴۱۹جوزا  ۴هـ ق  مطابق ۹۴۴۱شوال المکرم  ۲۲

م ایر هوايي شرکت ترمنځ د روان کال د حاجیانو د انتقال او بیرته راستنولو هوکړه د یاد د ارشاد، حج او اوقافو وزارت او کا

 وزارت په مقر کې السلیک شوه.

د حج د ملي کمیټې د پرېکړې سره سم هغه غونډه چې د ارشاد، حج او اوقافو وزارت او کام ایـر هـوايي شـرکت تـرمنځ 

هوايي  و، د کام ایررمحمد ثاقب د یاد وزارت د یو شمېر مرکزي رئیساندائره شوې وه  اغلي وزیر شیخ الحدیث دکتور نو 

د هـوايي خـدماتو  کې د حاجیانو د تلو راتلو يي  شرکت یو شمېر استازو په حضورشرکت معاون فرید پیکار او د یاد هوا

 قرارداد امضاء کړ. 

کې د چټکتیا او حاجیانو ته د ال و خدمتونو وړانـدې یاده ناسته د پخوانیو ناستو په دوام د حاجیانو د لیږد رالیږد په برخه 

  کولو په موخه جوړه شوې وه.

په غونډه کې دواړه لوري دې هوکړې ته ورسېدل چې یاد هوايي شرکت به د  اکل شوې سومیې څخه نیمايي حاجیـان د 
ه حـج اداء کولـو لپـار وړاندې شوو شرایطو مطابق د موجوده معیارونو په پام کې نیولو سره سـعودي عربسـتان تـه د 

 انتقال او د حج د مراسمو له ختمېدو وروسته بېرته هېواد ته راستانه کړي.

هـ ش د افغانستان د حاجیانو  ولـه سـومیه دیـارلس زره، پنځـه ۹۴۱۹هـ ق مطابق ۹۴۴۱باید وویل شي چې سږکال 

 ( تنه  اکل شوې ده.۹۱۲۲۲سوه او دوه اتیا )

هـ ش د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د مقـام لـه لـوري النـدې ۹۴۱۹ثور  ۲۱هـ ق مطابق ۹۴۴۱شوال المکرم ۹۱په 

  اکنې وشوې: 

محمد زوی د پکتیا والیت د ارشاد، حج او اوقافو په ریاسـت کـې د مسـاجدو د مـدیر پـه مولوي محمدولي د پاینده ــ ۹

 .توده
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 .یا والیت د احمدابا ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په تودهــ مولوي محمد د عطاء الله زوی د پکت۲

 .ــ مولوي حیات الله د عیداخان زوی د پکتیا والیت د میرزکې ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په توده۱

 .په توده فو د مدیرــ مولوي  محمدایوب د دولت خان زوی د پکتیا والیت د جاني خیلو ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقا۴

 .ــ مولوي صاحب دل د دل زمان زوی د پکتیا والیت د وزې ځدراڼ ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په توده۲

 .ــ مولوي سردارمحمد د دنیادل زوی د پکتیا والیت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په توده۶

 .یم زوی د پکتیا والیت د څمکنیو ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په تودهــ مولوي رسول جان د محمدکر۱

 .ــ مولوي امیردل د صاحب دل زوی د پکتیا والیت د ارمې ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په توده۲

 .افو د مدیر په تودهــ مولوي  شمس الله د مال برات زوی د پکتیا والیت د زرمت ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوق۱

 .ــ مولوي روزي محمد د  آنه محمد زوی د بلخ والیت د کلدار ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په توده۹۱

( تنـه ۹۴دغه راز په همدې ورځ د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د مقام له لوري د هېواد په بیالبیلـو برخـو کـې څـوارلس)

 خطیبان او امامان و اکل شول.

هـ ق د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د مقام له لوري مولوي سعیدالرحمن د فضل محمد زوی ۹۴۴۱شوال المکرم ۹۹بیا په 

 د زابل والیت د شینکۍ ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په توده و اکل شو.

 ندې  اکنې ترسره شوې:هـ ق د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د مقام له لوري ال ۹۴۴۱شوال المکرم ۹۲او په 

ــ مولوي محمداسحاق خادم د محمدانور زوی د غور والیت د ارشاد، حج او اوقافو په ریاست کې د اطالعاتو او عامه ۹

 .پوهاوي د مدیر په توده

 .ــ مولوي شیراحمد د عبدالحکیم زوی د غور والیت د ارشاد، حج او اوقافو په ریاست کې د محاسبې د مدیر په توده۲

 .ـ مولوي عبدالحی د مال محمدنبي زوی د غور  والیت د تیورې ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په تودهـ۱

 .ــ مولوي محمدشریف د مال صفدر زوی د غور  والیت د دولتیار ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په توده۴

 .ک ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په تودهــ مولوي عبدالستار د محمدانور زوی د غور والیت د تول۲

 .مدیر په توده حج او اوقافو د غور والیت د پسابند ولسوالۍ د ارشاد، حاجي مال عبدالرؤو  زوی دــ مولوي محمدشریف د ۶

 .ودهــ مولوي دین محمد د خواجه محمد زوی د غور والیت د مرغاب ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په ت۱

( تنـه خطیبـان او ۲۹دغه راز په دې ورځ د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د مقام له لوري د غور په والیت کـې یوویشـت)

 امامان و اکل شول.     

 هـ ق  د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د مقام له لوري الندې   اکنې وشوې:۹۴۴۱شوال المکرم ۲۴او په 

 .علي زوی د نورستان والیت د ارشاد، حج او اوقافو د رئیس په تودهــ مولوي  عبدالرؤو  عاصم د محمد۹

 . په توده مدیر د دیني تعلیماتو په ریاست کې د اوقافو ارشاد، حج او کندوز والیت د عبدالباقي زوی د د ــ مولوي عبدالصبور۲

 .، حج او اوقافو د مدیر په تودهچواردرې ولسوالۍ د ارشاد ــ مولوي معراج الدین د محمدیعقوب زوی د کندوز والیت د۱

 .ارچي ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په تودهوالیت د دشت احمدجان زوی د کندوز ــ مولوي اسالم الدین د ۴

 .، حج او اوقافو د مدیر په تودهــ مولوي سعیدالله د خان سعیدزوی د کندوز والیت د امام صاحب ولسوالۍ د ارشاد۲

 .په توده دالحفیظ د دادخدا زوی د کندوز والیت د خان آباد ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیرــ مولوي عب ۶

 .ــ مولوي ادم خان د نارمحمد زوی د کندوز والیت د علي آباد ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په توده۱

 .لسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو د مدیر په تودهــ مولوي عبدالعزیز د سیدمراد زوی د کندوز والیت د قلعه ذال و  ۲

 .دل تېپه ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو دمدیر په توده دکندوز والیت  ــ مولوي محمدحسین د خان محمد زوی د۱

 .په توده د مدیر نار زوی د کندوز والیت د کلباد ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقافو ــ مولوي محمدسرور د پیر۹۱
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ي  لیس له  ند، و  الضـد، الحمد لله الذ 
ل شـ  کـي ذل ذ  الـ ال عدل، مثل، و ال و

 جالله، والصالة لعزته، حمداً یلیق لذاته و
ــی دنا  ــدین س ــد المجاه ــی قائ والســالم عل

ــی آل محمــد و ـــعل ــذین  صــحبه  ه، وـ ال
ا فـي ـً شرس رابحــخصوم بکماله، مادام ال

 :بعد و .حاله
نړۍ کې د مخدره موادو  څرنګه چې په 

استعمال زیات شـوی ؤ، ورسـره سـم پـه 
اسالمي نړۍ کې هم ډیر انسـانان پـه نشـو 
اخته او معتادين شول، خو لـه بـده مرغـه 

د انسـان صـحت،  ېچـ ينشه هغه څـه د
ته زیـان اړوي، او لـه  بدن، مال، او اوالد

چـې  کـوي، ، او فقر سره يې مـخۍناروغ
ستونزو  خ، لهبیا ورته په دنیا کې ژوند تري

کړاوونو سره مخ وي تر څو خپل کور،  او

هغـــو پـــه  ځکـــه: د ( ده.يســـتس)فتـــور
او  يسـتس مونو کـېااستعمال سره پـه انـد

خـه شـي څ فتور راځي،  او که له  تخـدر
بیا په معنی د ستر)پټوالي( ده ځکه: عقل 

 پټوي او سړی نشه کوي.
ات، چې په مسکر  یدر يو عام لفظ دمخ

 .مفسدات، مرقدات يې اطالق کېږي
مسـکرات هغـه څـه : هنپيژند ومسكرات

ــې د ید ــو چ ــه خوړل ــه پ  ،چښــلو ،هغ
یا لګولو سره عقل کـار پريـيدي ، څکولو

وزه پخوله،  )ستردې، غوږونه، خوحواس
له خوړلـو  یاو السونه( کار کوي او د دو 

ري سره سمه انسان تـه خوشـحالي، دالو 
حاصـل شـي، چـې بیـا لـه هـي   تاو قو 
يزنه ویره او ترس نه کوي لکه: د شرابو څ

 پـه حرمـت کـې ډیـر یچې د دو  چښل.
حديثونـه راغلـي دي. چـې پـه  تونـه اوآی

ورتــه حــرام، نجــس او  tکې اللــههغــو 
 خبیث ویلي دي.

ه تعــال :1 ۉ  ې   چ ـــ قاــالا اللـت

ائ  ەئ      ى  ى  ائ  ېې   ې

  ٩١٢رة: البقچۆئەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ

خـه پو ـتنه کـوي څخلک سـتا ژباړه: 
قمـار( څـه  شـرابو  او جـواري) د » چې:

ورته ووایه: په دواړوکې لويه « حکم دی؟
خلکو لپـاره بـه څـه  دناه ده که څه هم د

 ېوي؛ خو دناه يې لـه دټـ ېکپه  دټه هم

 یخـه پـاتڅاوالد، مور او پالر ور 
مــردارو او نجســو ځــایو  شــي، پــه

نوکې د ژوند شـپي سـبا کـوي، او 
همدارنګـه پـه غالدـانو اختــه او د 

له عبادت او ذکره محروم  tالله
شي، نـو د مسـلمان لـه حـال  یپات

سره مناسـب نـه ده چـې ځـان پـه 
 دو اخته کړي.نشېي موا

مخـدرات : هند مخدراتو پيژند
مخدر ده هغه که له خدر  جمع  د

استرخاء، کسـل او  شي په معنی د

 څخه زياته ده.
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قاالا اللته تعال : - 2

ڀ   ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ 

 ٢٩المائدة: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ــاړه: ــ ژب ــه ای مؤمن ــي تود ــه یقين انو! پ
 قمار( درشلي) بتان( او دشراب، جواري)

فــال نیــول غشــي  ــول نــاولي او شــیطاني 
. له هغو څخه ډډه وکړئ، هيله يکارونه د

 ته به بری درپه برخه شي. ېده چې تاس
  قاالا الله تعال : -3

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ 

 ٣٤النساء: چھ  ے ہ  ھ  ھ  ھ 

لــه چــې تاســو د اې مؤمنــانو! ک ژبــاړه:
، نو لمانځه ته مـه نشې په حال کې یاست

حـال  ېکيږئ، لمونځ بايد پـه داسـ ېدږ ن
کې وکړئ چـې تاسـو پـوهيږئ چـې څـه 

 وایاست.
 پو تنهخه چا څ همدارنګه نبي کریم

 :یلهغه مبارک ورته و فرما هوکړ 
ر فنهله  عل  الم ل صلى الله عليه وسلل  ل النبيئس

وكلللر  يص عهلللناهه فملللهن ها للله يصلللناهه للللل وا  
 فمهن هاه ليس ب وا  ولكنه دا .

 ، ۴۱۱/  ۱مسلم ،  الجمع بین الصححین بخاري و 
شـرابو پـه  خه دڅله نبي کريم ژباړه:

ــه الصــلوة  حــق پو ــتنه وشــوه، هغــه علی
لـه ڼخه منع وکړه او بد يې ودڅوالسالم ور 
 ې دکـړه چـ هکونکی ورته زیاتـ خو سوال
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لپـاره یـې جوړونـه څرنګـه ده نبـي  ييدوا
 يـيورته وویل چې شرابو کـې دوا کریم

 ېخـو ځينـ .یبلکې خاص مـرض د تهشن
 ې، چيو استعمال عامه معنافقواء مسکر په 

 الذي يزيل العقل( هغه د)
. په معنی ده يهغه چې عقل زائلو  ژباړه:

نو په دې معنـی سـره د مسـکر اطـالق پـر 
 هم کېږي.مفسداتو، او مرقداتو 

مفسـدات جمـع د مفسـد ده  :مفسـد ات
 ،هغـه پـه خوړلـو ه ته وايي: چـې دڅهغه 
یا لګولـو سـره عقـل کـار  ،څکولو ،چښلو

 پريږدي، خو حـواس) سـتردې، غوږونـه،
ده له  خوله، پوزه او السونه( کار کوي او د

خوړلو سره انسان ته خوشـحالي،  دالوري 
 ، شکران.ګحاصل نشي، لکه بن تاو قو 

 زبر( د باء او سـکونپه فتحة) نج(()) الب
 ډول )غړواندی( د نون سره  له مخدراتو یو

   (۱). ید
، چـې د نشـه کولـو ییو زهرجن بو ی د
 لپاره استعمالېږي.

کې يې دا سی تعریـف  لغت په کتابونو د
  يبل ة) البلن  ابلهس سله.  . . . تنب ل. یکړی د

سلللللل ا ل فلللللل  ال لللللل   عالللللللو ول او المرا لللللل . 
 (۲) .ر اهل علل م 

 یه د ـزهـرجن واډول یـو  ګبنـ ژباړه:
 هيـا خرابـوکې شـن مـنځکښـتونو پـه  چې د

نشــې لپــاره   کېــږي  او پــه طــب کــې د
 استعمالېږي.

ــد ــه شــ  د: مرق ــه  چــې د یهغ ــه پ هغ
یـا لګولـو سـره  ،څکولـو ،ښـلوڅ ،خوړلو

ــــږدي او ــــار پري ــــل ک ــــه  عق همدارنګ
حواس)ستردې، غوږونـه، خولـه، پـوزه او 

، لکـه د ه لـویږيڅخـ کـار هم له السونه(
 اپریشن لپاره نشه.

قلهن الامتللة بللههي اللل ع  يإ لل  بلل  هد عللس 
ال لللهلكي الرلللهير بلللهلمرافي  إ للله اللللله  الللهلي  
للَ ما  ُ  اْأَْ بَلا لل َص بَلللْيَ  قَهعاَ مااْل  ْسللكاَراسا َوقَهعا اْلَفلْر

لل    اْل  ْرقالَ اسا وَ  ذ َهلللا ا اْلَمَ اعا للَ اسا للَ ما اْل  ْفسا قَهعا
للْ  اْلف َمَهلله ا الللَلاَم   قلَ  لل    َلْلَ للباس  َعَلللى َكَلايللرل تا َ اعا

للللْ  َهلللللا ا  َنللللهَوَن تا َهلللله َيصا اْل   لَ نلَ ُ  بَليلْ هتالللله َيْص  َواْلَفللللْر
ِن َيْو ََ فَللللل اْص َ هبَلللللْ  َتَاللللله   لللللَ ا ََ  َغايللللَ  َتَاللللله  اْل
للللل  ا  َا َواللاْ لللللسا َوالرا لللللْ  ِن َكهْلَبَهلللللرا َوالسا لللللَ ا ََ اْل

ُا فَله َ  الْ  ْو ِن َواللا لَ ا ََ   ْرقا   َوهاْص َلْ   َغاْ  َتَاله اْل

ل  َ  َتَاله  َاْرلَ م   َفَم  َْ  س لر و   وَ  وَ  َعْمل   هتاله َيْص َع
م  اَلْفللسل عاْنللَ  َ هلالل ا  َنللهوانا لَلله  َيْو ََ فَلل اْص  قل لل ا اْل   لَ

لَ  اْل  ْسلكار  وَ  ل    َإَ َ  َذلاَك فَله  لَ  اْل  ْفسا هاَا فَله 
ََ َاْرلَ مل وَ فَهْل  ْسكار  ه  َ  س لر و ل   اْل  غَي ا   لاْلَاْمللا َتل

لللللْ  اْلَمْ للللل ا  َكلللللهْلَمْ رَواْل اْو ا وَ  للللل ن  تا لللللَ  اْلَ ْا   ه 
َا وَ  لْ  اْلَاَسللا َوالسنلْكر َكةا وَ  َواْلباْ   ه َ  اْلَ ْا  ل ن  تا

لَ  اْل  َرل  ا    ل   ه  لْ  الللن َما َواْل  ْفسا ه َ  اْلَ ْا   ن  تا
ََ َعلللللل للللللر و ا اْلغَهلالللللل ا َكللللللهْلبلَْن ا لاْلَاْملللللللا َتلللللل َ .ا السن

 (۳اهـ). َوالساْيَكَراصا 
ـــاړه:  تم فـــرق پـــه مـــابین دښـــڅلوي ژب

مسکراتو، مرقداتو او مفسداتو کې چې پـه 
 یپـ  دی. هغـه  دا د ېډیرو فقوـاؤ بانـد
 هغـه لـه خوړلـو سـره د د ېچې کـه چیـر 

خولـه،  خوړونکي له عقـل سـره حواسـو)
انـدامونو کـار  او نـورو ېښپوزه، السونه، پ

ــه  ــه ل ــه د هغ ــد دی. او ک ــول دا مرق پريښ
خـولې،  خوړلو سره د خورونکي حواسو)
مونو کـار اپوزې، السونو، پښو  او نورو اند

هغه لـه خوړلـو سـره ورتـه  نه پريښول او د
خوشـــحالي او دالوري حاصـــله شـــي دا 

ــحالي او  ــه خوش ــکر ده او ک ــامس  زړورتی
 ورته حاصله نه شي دا مفسد ده.

مسـکرات : ، مفسد او مرقد فرقمسکر د
 ویــلــه مفســدات او مرقــدات ســره پــه در

 حکمونو کې فرق لري.
َفلللراد  اْل  ْسلللكاَراس   قلللهن الامتلللة المرافلللي  وَ   َلنلْ

ََ  ا  َ اسا باََلَمثَةا َيْإَكه.ل اْل َعْ  اْل  ْرقاَ اسا َواْل  ْفسا
يرا  َوالناَجهَسةا وَ  راع ا اْلَيسا َْ  َ. 

داتو او مرقـداتو مسکرات له مفسـ ژباړه:
څخه په درې حکمونو کې فرق لري حد، 

 نجاست، حرمت.
په مسکراتو کې حـد شـته، او  :اول فرق

پــه مفســداتو او مرقــداتو کــې حــد نشــته.  
مثالً که چېرته یو څوک مسکر شـيان لکـه 
 شراب استعمال کړي حـد وربانـدي شـته

)قاضي به هغه حد چې شـریعت د شـراب 
چـې اتیـا  یخوړونکي لپاره مقـرر کـړی د

 ( ورکوي.ید ېر د  
ــرق ــم ف ــردار دي او  :دوه مســکرات م

 مفسدات او مرقدات پاک دي. 
بدن ککـړ شـي یا  مثالً که په شرابو لباس

او کـه پـه  یلمونځ  ور سـره صـحین نـه د
بـدن ککـړ  یـا کـالينشې په ستنه  د یا بنګ

 . ، ط: ايران۱ ۴:  منجدــ  ۲

 أنــواء فــي البــروق أنــوار=  ــــ  الفــروق۱

 الكتب ( . . ط : عالم ۲۹۲/  ۹الفروق :  

 الكتب . ط : عالم ۲۹۲/ ۹ـــ  الفروق:  ۴

 .یدصحین  وي لمونځ ورسره
 درېیم فرق

 او مفسدات یمسکر لږ او ډېر حرام د 
حالل دي تـر  ېانداز  ېهغتر  او مرقدات

ــداز  ېڅــوچ ــو ان ــه وي  ېنشــه کول ــه ن ت
 رسيدلي.

لللَ اسا وَ  وَ   ََ  ََ َإللل افاي اْل  ْرقالللَ اسا َواْل  ْفسا
ي لل صا  َاَجهَسللَة َفَ للْ  َصلللاى للْن ا َيْو اْأَفلْ للَل اْلبلَ َإهتا

للللْيَكَراصا لَللللْ   َلْب  للللْل َصللللَم  ه  هْ َ هع لللله  وَ  َيْو السا
لل     َلَنلل َهلله وَ َعج  نلْ لليرا تا للل   هو ن  اْلَيسا للَ  َتلله ََ َعها ه 

ِْثايرا فالللي اْلَاْمللللا َيوْ  ِ ا وَ  هلَلللى ال اللل لللَ ا ََ لللر .   اْل َْ َع
لللل  هلَلللى ِْثايرا فالللي  َلَنلللهو ن  اْلَكَلايلللرا الاللللاإ َعها  ال اللل

 ََ ِ ا فَلَهلا ا الَلاَمثَة  اْأَْإَكه.ا َوقَل َ ا ََ اْلَاْملا َيْو اْل
  ُ  (۴.) اهل.راع َ َ  اْل  ْسكاَراسا َواْْلخبَليْ  باَهه اْلَفْر
حد په مفسداتو او مرقداتو نشـته  ژباړه:

او مسکراتو کې حد شته ٍمثالً: که څوک 
حد ور  ېر ه اتیا د  بښي قاضي څشراب و 

 ېکوي. بل مفسدات او مرقدات پـاک د
او مسکرات مردار مثالً: که له يو شخص 

د نشـې  او افيـون ،تاریـاک، سره چـرس
ککـړ وي  رېکالي یا بدن پـ استنې وي ي

لمونځ ورسره وکړي لمـونځ يـې صـحين 
 . او له شرابو سره نه دی صحين.ید

ــر  ــږ او ډی ــل دا چــې د مســکراتو ل او ب
او د مفسـداتو او مرقـداتو لـږ)  يحرام د

تـــه نـــه وي  ېچـــې د نشـــه کولوانـــداز 
)چـې د  رسیدلي( حالل دي او ډیـر يـې

 ته رسیدلي( حرام دي.  ېنشه کولوانداز 
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معنوی و ایمانی هم این فایـده را 

ــر ــرای در ب ــی ب ــه شخص  دارد ک

د، در کنــار بــر مــی خیــز  ســحری

سحری خوردن می تواند به دعـا  

و نیــایپ پــردازد و چنــد رکعتــی 

نماز شب گـزارد، بخصـوص کـه 

زمان سحری بوترین وقـت اسـت 

که امید اجابت دعا در آن بیشـتر 

مــــی رود، و هنگــــام ســــحری 

ـــه روزه و از  ـــه مقدم خـــوردن ک

 ماِه نزول قرآن کریم

همه کتب آسـمانی فقـط در مـاه مبـارک 

حضرت رمضان نازل شده اند؛ طوری که 

روایت نمـوده اسـت کـه  ابوذر غفاری

ــرم ــول اک ــای  رس ــحیفه ه ــود: ص فرم

ابــراهیم بــه روز ســوم رمضــان،  

تـورات در ششــم، انجیــل در ســیزدهم و 

زبور در هجـدهم رمضـان نـازل گردیـده 

 است.

اما قرآن کریم در بیست و چوارم رمضان  

 (١٩) نازل شده است". بر رسول اکرم

 خیزی ماه سحر

 ،فوایـد معنـوی عالوه بر حریخوردن س

: از ناـر فواید ظاهری و جسمی هم دارد

ظاهری و جسمی کسی کـه سـحری مـی 

اصل می کنـد و در طـول حخورد نشاط 

روز مــی توانــد وظــایف دینــی و دنیــوی 

خود را به درستی انجـام دهـد. از لحـا  

ــرود، تــرک آن  ــی بشــمار می شــعایر الو

 .متراد  با ترک یکی از شـعایرالله اسـت

 و پـاداش زنده نگوداشتن آن موجب اجر

برای آدمی برکت معنوی به بار  می شود و

 می آورد.

 ماه ختم قرآن کریم در تراویح

حضرت پیامبرگرامی اسـالم سـیدنا محمـد 

در مـاه مبـارک رمضـان تمـام  مصـطفی

مــی  قــرآن کــریم را از جبریــل امــین

ا در سالی که از این دنیـا رحلـت  شنید، ام 

و بار قرآن کریم را از جبریل می نمودند د

 امین شنیدند.

ــی مکــرم اســالم  ــز  نب امــت خــود را نی

ترغیب کرده اسـت: ) روزه و قـرآن بـرای 

ـــت در روز  ـــده اس ـــفاعت کنن ـــؤمن ش م

ـــــت: ای  ـــــد گف ـــــت، روزه خواه قیام

پروردگارمن! من در روز این شخص را از 

خــوردن، نوشــیدن و ســایر لذایــذ بــاز 

در حـق میداشتم، پـس ای پروردگـارمن! 

این شخص شفاعت مرا قبول فرما. و قرآن 

خواهد گفت: که پروردگارا! من در شـب 

این شـخص را ازخـواب و اسـتراحت بـاز 

خواب شیرین خـود را تـرک داشتم، و او 

و قـرآن مـی خوانـد، گفته و ایستاده شده 

پس ای پروردگارمن! در حق این شـخص 

شــفاعت مــرا قبــول فرمــا، همانــا خداونــد 

آن هر دو را شر  قبول عطـا متعال سفارش 

 خواهد فرمود".

 تزکیه نفسماه 

همیشه بـه انجـام کـار هـای انسان شایسته 

، بویيه یدجومی سبقت و تزکیه نفس خیر 

رمضـان بـه انجـام کارهـای ماه مبارک در 

، و پیدا می کنـدبیپ از پیپ حرص خیر 

 و از انجــام اعمــال زشــت 
ی نفرت حاصل مـ ارتکاب معاصی و گناه

، امید است که الله تبـارک و تعـالی نماید

را از آتــپ دوزن نجــات انســان روزه دار 

 دهد.

رمضــان  تمــامانجــام ایــن اعمــال مربــوط  

 .است

: اعتکا  در لغـت بـه معنـی ماه اعتکاف 

حبس و یا توقف درجای می باشد. اما در 

اصــطالش شــرعی مناــور از اعتکــا  آن 

 است که انسان از تعلقات و 

نیــوی کــه عبــارت از زن و فرزنــدان و د

جـدا شـده و در مـی باشـد  تعلقات نفسی

 مسجد مقیم شود.

کـا  همانـا درنـ  به عبـارت دیگـر اعت

ـــردن روزه دار در ـــجد کـــه در آن  ک مس

جماعــت برپــا مــی شــود، همــراه بــا نیــت 

  (14و 13)اعتکا  می باشد.

طوری که شیخ ولی اللـه محـدد دهلـوی 

اعتکا  می  در کتاب نفیس خود پیرامون

نگارد: " چون اعتکـا  در مسـجد سـبب 

خاطر، صفای قلب، فارغ شـدن  دیآسود 

برای طاعـت، تشـبه بـه مالیکـه و در پـی 
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 (15)شب قدر بوده است. 

وقت اعتکـا  مسـنون از غـروب آفتـاب 

روز بیستم رمضان المبـارک یعنـی قبـل از 

غروب آفتاب شب بیست و یکم شروس و 

المکرم شوال با مشاهده و ظوور هالل ماه 

در شب عید فطر پایان می یابد برابر است 

که هـالل در شـب سـی ام رمضـان دیـده 

 شود و یا تکمیل روز سی ام.

همـه سـاله در دهـه  پیامبر گرامی اسالم

اخر رمضان به اعتکا  می نشست، حتی 

یک سال کـه بـه سـبب عـذری نتوانسـت 

اعتکا  بنشیند در سـال بعـد بیسـت روز 

 اعتکا  نشستند. 

اگر ما اندکی بیندیشیم در می یابیم که در 

زمان اعتکـا  توجـه و مراقبـت ویـي  در 

آدمی پدید می آید، بـا گوشـه نشـینی در 

مسجد، انسان حال کسی را پیدا مـی کنـد 

کــه خــود را از هــر جوــت تســلیم مــوالی 

خــویپ کــرده اســت. خداونــد متعــال در 

قرآن کریم به سنت اعتکا  اشاره کرده و 

 فرموده است:

ڎ  ڎ  ڈ    ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ  

  گڑ  ک  ک  ک  ک   ڑڈ  ژ  ژ

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ    گ  

 ١٨١البقرة: چڳ

 حکیم االمـت و مجـدد الملـت  
ــا اشــر  علــی توــانوی بــرای  موالن

اعتکـا  سـه امـر را ضـروری مـی دانـد، 
یکی: اعتکا  در مسجدی صورت گیـرد 
کــه نمــاز را در آن بــه جماعــت اداء مــی 

دوم: نیت اعتکا  را داشتن بنابرین کنند. 
بودن در مسجد  ،بدون داشتن نیت و اراده

ــرای  را اعتکــا  نمــی گوینــد همرنــین ب
صحت نیت در اعتکا  مسلمان و عاقـل 
بودن نیز شرط اسـت زیـرا شـرط اسـالم و 
عقل در ضمن شرط نیت همرنـان شـامل 
می باشد. و دیگر پاک بـودن از جنابـت، 

 (11)حیض و نفاس. 

 یلة القدر لماه 

عالمـه مفتـی  دانشمندعالم اسالم 

 در تفســیر محمــد شــفیع دیوبنــدی

القرآن پیرامون فضیلت شب قـدر  معار 

چنین می نگارد: " بزرگترین فضیلت این 

شب همان اسـت کـه عبـادت ایـن یـک 

شب از عبادت هزار ماه یعنی) بیشـتر از( 

هشتاد و سه سـال بوتـر اسـت، بـاز بـرای 

ــد ــودن آن ح ــه بوترب ــت ک ــرر نیس ی مق

چندبرابر بوتر است آیـا دو برابـر، چوـار 

برابر، ده برابر، صـد برابـر و غیـر از ایـن 

 همه در این امکان دارد. 

ــحیحین از  ــوهریره در ص  اب

فرمود: هـر  منقول است که رسول اکرم

محروم کس که از خیر و برکت شب قدر 

خیـــر( و  بمانـــد، او کـــامال محـــروم) از

 بدشانس است".

دهه اخیر رمضان جوت دریافـت  دربناًء 

و هرگز در این مـیمول  یدشب قدر بکوش

، اگر این شـب را در یـافتی یدغفلت مکن

ــود  ــی را از آن خ ــزد بزرگ ــق م ــه تحقی ب

طـوری پیـامبرگرامی اسـالم علیـه ، دکردی

 افضل الصالة و السالم می فرماید:

 لَلله     فاللرَ  هَواْإ اَسلهب   هاعَ ها لله اْلَمللْ  ا  لَْيَللةَ  قَلله.َ  َتل ْ ) 
 البخاري صحين ... (َذاْباها  تا ْ   َلَم ا.َ  َته

یعنــی: " کســی کــه شــب قــدر را از روی 

ایمــان و بــرای پــاداش اخــروی بــه نمــاز 

بایستد، گناهان گذشته اش بخشـیده مـی 

 شود..."

 نبی مکـرم اسـالم از هریره ابوهکذا 

روایت کرده و می گوید، و قتیکه رمضان 

ــی ــرا م ــامف ــید، پی ــالم  بررس ــی اس گرام

ــی ــد: م للْ  يَْللل ا ... )فرمودن فايللها لَْيَلللة  َخْيللر  تا
 (11).(َبْهرل، َتْ  إ راَ. َخْيَرَهه َقْ  إ را.َ 

این ماه شبی است کـه بوتـر  در یعنی:"...

خیـر و سـعادت  ماه، کسی کـه از هزار از

یعنی  ."این شب محروم ماند، محروم شد

 از تمام خیر.

 ماه صدقۀ فطر 

غـت بـه معنـی کشـودن اسـت و فطر در ل

 باشـد. معنی صدقۀ فطر روزه کشودن می

ــارت از آن  در اصــطالش صــدقۀ فطــر عب

ــان مــاه  صــدقۀ واجبــی اســت کــه در پای

ــر  ــد فط ــبن عی ــارک رمضــان و در ص مب

طوری کـه  واجب و الزم االداء می گردد.

 فرمود:  پیامبر گرامی اسالم

 فلي تنهدعله باث سل  و عليه اهلل صلى النبي يص) 
 كللل علللى وا بللة الف لر صلل قة هص يَ تكللة فجله 
 كبيللر يو صللغير عبلل  يو إللر ياَلللى يو ذكللر تسللل 
  (13).( طاه. ت  صهل س ا  يو ق   ت  ت اص

یعنی: " آگـاه باشـید صـدقه فطـر بـر هـر 

مسلمان واجب است مرد یا زن، آزاده یـا 

و  برده، کوچک یا بزرگ، دو مد از گندم

  (11)از غیر گندم یک صاس طعام است.

میفرماید: صدقه  شاه ولی الله 

فطر سبب تکمیـل روزه مـی گـردد، عیـد 

روز خوشی و سرور بوده و اظوار شـین و 

شوکت اسـالم بواسـطه کثـرت و اجتمـاس 

عایم مسلمانان صورت مـی گیـرد و ایـن 

ــر  ــدقه فط ــرداختن ص ــطه پ ــد  بواس ه

 تکمیل می شود.

 فواید روزه ماه مبارک رمضان: 

ــارک ــاه مب ــد  روزه م ــان دارای فوای رمض

 زیادی است من جمله: 

روزه نیروی و اراد  آدمـی را تقویـت  -1

می کند هنگامی که انسان با اراده خود و 

ــاهره از  ــوه ق ــه ق ــی  گون ــدون تســلط ه ب

خوردن و آشامیدنی هایی که در برابـرش 

 قرار دادند، خود داری می کند، بنـابر آن

خود به خود و بـه صـورت تـدریجی بـر 

ال خویپ مسـلط مـی نفس، و امی

شود و به کارهای خیـر اقـدام مـی 

 نماید.

روزه فواید بوداشتی و طبی نیز  -2

دارد، بر سالمتی انسان می افزاید و 

می کند، زیـرا معده اش را شستشو 

خوری بوجود بسیاری امراض از پر 

 می آید.

مسلماً هـی  فرصـتی مثـل روزه  -3

برای آسایپ معده و نجـات بـدن 
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 آور نخواهد بود.انسان از چیزهای زیان 

ما بایست از این فرصـت گرانبوـا اسـتفاده 

ــه  ــنود و ب ــال را خش ــد متع ــوده خداون نم

 سالمتی خویپ بیفزاییم.
در ماه مبـارک رمضـان روزه  ماه مهربانی:

دار خصوصا در تابستان فشار گرسـنگی و 
تشنگی را در وجدان خود درک می کنـد 
و بدین جوت احساس کمک بـه فقـراء و 

جــودش بیشــتر مــی شــود و مســاکین در و 
همان گونه که دیـده مـی شـود مسـلمانان 
روزه دار به مردم فقیر کمک و مسـاعدت 
های مالی می کنند و یا آنان را مومان می 

 نمایند.
اتحاد و همبستگی جوان اسالم در کشورهای 

 اهرتر می گردد.ظمسلمان نشین 

دولت ها نسبت بـه ملـت خـود تـا حـدی 
ــر ــان ت ــوند و در مورب ــی ش ــی از  م بعض

پــایین مــی را کشــورها قیمــت مــواد اولیــه 
 آوردند.

در ایـن مـاه امنیــت  مـاه تـأمین امنیـت:
اجتماعی به طور بوتر برقرارتر مـی گـردد، 
احصــاییه هــا نشــان مــی دهــد کــه در مــاه 
مبارک رمضـان در جوامـع و کشـور هـای 
اسالمی گرا  جنایـات و مجـازات پـایین 
ت می آید و روزه نفوس آدمی را از شرار 

و ستمگری به دور نگومیدارد و طغیـان و 
 سرکشی رو به ضعف می نود.

 نتیجه گیری:

شخص مسلمان بعد از سـپری نمـودن  -1

ماه مبارک رمضان به این فکر می باشد که 

خانواده های بی سرپرست می باشد تجـار 

ملــی، اشــخاص پــول دار و ثروتمنــدان بــا 

کشیدن دست ترحم و مسـاعدت بـرعالوه 

ت صــدقه فطــر، زکــات و انــواس از پرداخــ

صدقات بیشتر آنان را دلجویی کنند؛ و در 

سخاوت، جود و کـرم، خـود را با این ماه 

میجور و خداوند متعال را از خود خشـنود 

 سازند.

نبی مکرم اسالم حضرت سرورکاینات،  -3

بوترین مخلوقات همواره دست باز داشتند 

بخصوص در مـاه مبـارک رمضـان طـوری 

 :ایت می کندکه ابن عباس رو 

ِا )   َكهَص الناباين َصلاى اهللا  َعَلْيها َوَسلاَ  َيْ َ َد الناله
لليَ   لل ص  فاللي  ََتَ للهَص إا بالهْلَمْيرا وََكللهَص َيْ للَ د  َتلله َعك 
للَم. عَلْلَملله     ْبراعللل  َعَلْيللها السا ْبراعللل  وََكللهَص  ا عَلْلَملله    ا

ُ  َعَلْيلها ك لا لَْيَلةل فاي  ََتَ لهَص َإ الى عَلْنَسللا  َخ عَلْالرا
الناباللين َصلللاى اهللا  َعَلْيللها َوَسلللاَ  اْلم للْراَص فَلل اَذا لَماَيلله  
للللْ   لللَم. َكلللهَص َيْ لللَ َد بالللهْلَمْيرا تا ْبراعلللل  َعَلْيلللها السا  ا

 «24»( الر اع ا اْل  ْرَسَلةا 

سخاوتمند ترین مردم در  : " پیامبریعنی

 نیکویی بود و سخاوت او در مـاه رمضـان

ارش مــی آمــد، بــه دیــد کــه جبرئیــل

ــد. ــی ش ــتر م ــل بیش ــاه  و جبرئی در م

رمضان، هر شب با وی مالقات می کرد تا 

 آنکه رمضان پایـان مـی یافـت و پیـامبر

قـــرآن را بـــر وی مـــی خوانـــد، و چـــون 

آن حضــرت را مالقــات مــی  جبرئیــل

کرد، سخاوتمندی وی در نیکـویی از بـاد 

ه در که پشت هم و پیوم می آید کـ وزان)

بشارت دهند  باران است( افزون تر  ضمن

 می شد".

 خوانندگان نوایت گرامی! به تیسـی از  -4

این مـاه پـرفیض و  سنت سرورکاینات، در

بـرای برکت دست سـخاوت خـویپ را  با

هـــی  گونـــه  دراز نمـــوده و ازنیازمنـــدان 

مسـاعدت و همکـاری بـرای مسـتمندان و 

 مردم غریب و بی بضاعت دریغ نورزید.

بر این، مـداومت برعبـادات اعـم از  افزون

ـــت ـــا جماع ـــه ب ـــای پنجگان  ادای نمازه

درمسجد، حضور بوم رسـاندن بـر نمـاز 

ترواین، ختم قرآن کـریم، تـالوت کـالم 

الله مجید، ذکر و اذکـار تـؤام بـا صـبر و 

 شکیبایی.

خداوند تبارک و تعـالی تمـام طاعـات،  

زکات، صدقات و سـایر عبـادات تـان را 

شـاءالله  انل و مناـور به درگـاه اش قبـو 

 . می گرداند

  منابع: 
عالمـه  تفسیر معـار  القـرآن تـیلیف  -12

مفتی محمد شفیع دیوبندی، ترجمه شـیخ الحـدیث 

 حضرت محمد یوسف حسین پور.

المام شیخ احمـد شـاه حجة الله البالغة تیلیف ا -13

د دهلوی، ترجمه شیخ الحدیث موالنا  ولی الله محد

 سید محمد یوسف حسین پور.

موالنا اشـر   زیورهای بوشتی تیلیف   -14

علی توانوی رحمه الله ترجمه: مفتی محمـد ابـراهیم 

 تیموری.

 فتن الباری شرش صحین البخاری.  -15

 سنن الترمذی.  -11

 .2435ص  3الفقه اإلسالمی و أدلته ج   -11

 رواه أحمد.  -13

ترجمه فارسـی مختصرصـحین مسـلم، حـافظ   -11

ی، شـرش زکی الدین عبدالعایم بن عبدالقوی المنذر 

 و ترجمه داود ناروی.

 صحين البخاري.  -24

 
 

 

مـــن در ایـــن مـــاه مبـــارک از آن 

چیزهای کـه اللـه تبـارک و تعـالی 

منــع فرمــوده بــود، خــود را حفــظ 

نموده الزم می پندارد که در سـائر 

اه هــا ســعی و تــالش ورزد تــا از مـ

وقوس در محرمات خود را محافاه 

 نماید.

این ماه، ماه مساعدت، تعـاون  -2

همکاری با اشخاص مستضـعف  و

و بی بضاعت بوده، بـویيه ایتـام و 

اگر ما اندکی بیندیشیم در می یـابیم 

که در زمان اعتکاف توجه و مراقبـت 

ویژۀ در آدمی پدیـد مـی آیـد، بـا 

گوشه نشینی در مسجد، انسان حـال 

کسی را پیدا می کند کـه خـود را از 

هر جهت تسلیم موالی خویش کرده 

ن کـریم است. خداوند متعال در قرآ 

ــرده و  ــاره ک ــاف اش ــنت اعتک ــه س ب

 فرموده است:

ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  چ  

ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  

کگ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  

 ١٨١البقرة: چڳ   ڳ
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الحمدلله والصالة و السالم علی رسـول 
 جمعین.أ صحابه أ الله محمد وآله و 

بعد: مسلمانان د الله تعالی ذکر ته ډیـر  و

ي، د ستردو د رپ په اندازه به هم محتاج د

نـه ېتر ېکله چ ېږېپروا ک ېنه ب ،نه ېد هغ

دی،  لـوی  ېپروا شي نو دا ی ېب

حقیقتاً ذکر د قلب لپاره ژونـد دی، او دا د 

د بنـده  ېزړه قوت او روش دی خو کله چـ

 ېبیـا یـواځ ېزړه د الله د ذکر نه غافـل شـ

فرمـایی:  جسم دی. د دین یو عـالم يخال

لذکر للقلب مثـل المـاء للسـمک( د زړه ا)

دی لکـه کـب پـه  يلپاره د ذکر مثال داسـ

 ينو بیا د مـاه ياوبه نه و  ېکله چ ېاوبو ک

اسـاس د ذکـر  د  ې. پـه ديبه څه حـال و 

ر ېر شـمډېـفضیلت، قدر او فوایدو پـه اړه 

ــر  ــتون ل ــث ش ــات او احادی ــه د يآی  الک

روایـت  شریف چې ابـو هریـره حدیث

 :يفرمائ مرسول اکر  ېچ يکو 

 علللللهسلللللبف ال فلللللردوص، قلللللهل ا و تلللللهال فردوص )
را يللللللللل سللللللللل ن اهللذ قلللللللللهن  الللللللللللا روص اهلل  َل

 (.واللا راس

 وو شول، صحابه ېمفردون وړاند ژباړه:

نه د مفردون په اړه پو ـتنه  د رسول اکرم

ــ ــړه چ ــارک  ېوک ــه مب دا څــوک دی؟ هغ

دا نارینـه ذاکـرین او  ـځینه  ېوفرمائل چ

 .ير ډیر یادو ېالله ډ ېچ يد ېذاکرات

 ر فضیلت د آیاتو په رڼاکې:کد الله د ذ 

ى   ائ  چ اللــه تعــالی فرمــايي: 

 ٢٥١البمرم  چائ  ەئ  ەئ    وئ

تاسې ما يادکړئ زه بـه تاسـې يـاد  ژباړه:

ـــکر ـــا ش ـــړم، او زم ـــا  ک ـــړئ او زم ادا ک

 نعمتونو( ناشکري مه کوئ.د)

 ای بنددانو زما د  ولـو نعمتونـو پـه مقابـل
ما یاد کړئ نـو  يکړ در  ېکی چی تاسو ته م

او مداومت  يزه به تاسو د نعمتونو په زیاتوال

سره یاد کړم او زما د نعمتونو یاد په ژبه سـره 

وکړئ زه به تاسو په  ه غوره مجلس کې یاد 

عنـوان  ېکړم چې له تاسو به راضي یم، د د

 حدیث یې  ه شرش ده.  ېلومړن

 قسم دی. ېذکر د محل په اعتبار په در 

 سره.  ېزړه او ژب ذکر په الف ـ

 په زړه سره. ېذکر یواځ ب ـ

 ذکر یواځی په ژبی سره.ج ـ 

په یاد آیت شریف کې الله پاک د ذکـر د 

اهمیت نه وروسـته د شـکر اهمیـت بیـانوي 

ــبب  ــاتوالي س ــو د زی ــم د نعمتون چــې دا ه

 درځي او دا درې درجې لري. 

د زړه شکر یعنی د الله په نعمتونو، آسـماء  :۱

لیا صفاتو کې تفکر. حسنی او دهغه  په ع 

 دی.د ژبې شکرچې د دې امورو تذکر  :۲
ــه عبــارت شــکرچې دا و اعضــاو د  :۳ دعمــل ن

 دی. 

 او دا رنګه الله تعالی فرمايي:

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  چ 

حئ مئ  ىئ    يئجب  حب  خب   مب 

ىب  يب جت  حت  خت  مت  

ٱ  جث  مث  ىث  يث     يتىت

 چپ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ
 ١١ – ١٢اأإواي  

ــا  ــالی ډ :هړ ژب ــه تع ــانو ! الل ــای مؤمن ر ې
تسبین وای ،  ېډيريادوئ سوار او ما ام ک

هغه پر تاسې رحمت کـوي او پر ـتې ئـی 

 ېدعا کوي ترڅو تاس ېلپاره د بښن ېستاس
، هغـه پرمؤمنـانو ېتيارو نه رڼا ته راوباس له
دلو په ېدی، د الله سره د مخ ک هر موربانېډ

 د سالم کلمه  ه راغالست وي ېورځ به ی
او اللــه پــاک د هغــوی لپــاره عــزت واال او 

 ده. ېویاړمنه بدله تیاره کړ 

ســوار او ما ــام د اللــه ذکــر او  ېیعنــ
 ئعامت په زړه، ژبه او جوارحو سره کـو 

او د سوار او ما ام وختونـه ئـی یـاد کـړل 
ـــه د پر ـــتو د حضـــور  چـــې دا دوه وخت

 وختونه دي، دا رنګه الله پاک فرمایې:
  ىت  متمب  ىب  يب   جت  حتختچ

 ١٢الرع   چيت جث  مث  ىث

د مؤمنانو زړونه د الله په ذکر ډاډمن  ه:ړ ژبا 

کیږي، پوه ش  چې د الله په ذکر او یاد سره 

ږي. د اللـه ذکـر د ېـزړونوته ډاډ پـه برخـه ک

ــه  قــرآن تــالوت او مســنونه اذکــارو دواړو ت

ــا او .يشــامل د  ۉۉېېچی

ەئ   ائائ ى ى ې ې

 ١٠٥اأعراف  چەئوئوئ ۇئ ۇئ

خپل رب سـوار پیغمبره!  ېا ژباړه:

 ېر ېله زارۍ او و  ېاو ما ام په زړه ک

سره او په ژبه له ورو آواز سره یـادوه 

د خـدای  او د غـافالنو نـه مـه کیـږه.

ــادون ــور  ېی ــونځ او ن ــد لم ــه مقص ن

که هغه په ژبـه وي او یـا  يذکرونه د

خو تـل بـه دې د اللـه پـه  ېپه زړه ک

او اللـه تعـالی بـه  يذکر ژبه لمـده و 

 .يدې یاد و 

رو ذکرونو او تسبیحاتو فایده د د ډی

ــتو  ــزول او د پر  ــو ن ــه د رحمتون الل
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َهلل اي ع  ه َ  الاللاإ )يېدي چې ثمره  ېدعادان
 ( ده.ک   َو َتَم اَک  ه  يَعلَ 

پرتاسو رحمت  ېهمغه ذات دی چ ه:ړ ژبا 

لپــاره د  ېستاســ ېاو د هغــه پر ــت يکــو 

 .يرحمت دعا کو 

ل ي» کله چې د صالة نسـبت  ېد کلمـ« ی صا

د رحمت لیږلو په معنا راځي او  يه ته وشالل

پر ـتو  ېده او کله چ يدا د الله ډیره موربان

ته ئې نسبت وشي نـو د اسـتغفار پـه معنـی 

ــا  ٧ للهفر  چۈ   ۈ  ٴۇراځــي  او ی

  ٥الر  ى  چچڃ  ڃ  ڃ   ڃچ 

مؤمنانو ته  ېپر ت ېکدواړو آیاتونو  ېپه د

، او یا دا حدیث چـې يد الله نه بښنه غواړ 

ــر  ــو هری ــرم هاب ــي چــې رســول اک  وای

) يَلَ ما  اَکة    َهل ا  َعلل  َيَإل ا   ل  تله َداَ. فرمایی: 
َللل ا  اللهللل  ا فاللر لللله اللهللل  ع  فاللي ت َهلللما   تللله لَلل  

َوان  يَإللللل      فاللللي َصلللللمم تلللله داتللللل  عَلللللا َإ لللله  َوَ 
باس ه     مسلم کتاب المساجد –بخاري کتاب االیمان .( الَهمم   ََ

د لمانځه په ځای  ېتاس ېتر څو چ ژباړه:

پر ـتې  ینـه و  ياو بي اودسه شـو  یکې و 

ستاسو لپاره د الله نه بښنه غـواړي وایـي یـا 

الله هغه وبخښه او رحم پرې وکړه او هغـه د 

لمانځــه پــه حالــت کــې دی ترڅــو چــې د 

 لمانځه انتاار وباسي.

ــتو د  ــزول او د پر  ــو د ن ــه د رحمتون د الل

جت   حت  خت  مت  چ دعادانو علـت

 دی. ١٤أإواي  اچيتىت

د تیارو نـه مـو رڼـا  ېلپاره چ ېد د ژباړه:

او ته وباسي، یعنې د جول د تیارو نه د علم 
 .يعمل رڼا ته مو انتقال کړ 

ٱ  ٻ  چ بل ځای الله تعالی فرمايي:

کوه چې مـونږ د هغـه زړه لـه خپـل ذکـر نـه 

غافل کړی دی او هغه پـه خپلـو خواهشـاتو 

وراو ـتې  ېد پـول يـېن او کړنالره پسې روا

 ده.

ــاس  ــن عب ــم د  اب ــره س ــت س د روای

ته وویل کلـه چـې  قریشو سردارانو پیغمبر

موږ سـتا مجلـس تـه راشـو او لـه تاسـره پـه 

مجلــس کــې دغــه بــالل، عمــار، صــویب، 

بـې وزلــه  ېغونــد خبـاب او ابــن مسـعود

د خپل مجلس نه  يخلک موجود وي نو دو 

هغـه بـه مـوږ  ياړ کړه او ته چې څه غو  ېلر 

 کړو نو په دې سره الله پاک پیغمبـر يعمل

ته وفرمایل: کوم کسان چې د الله رضا لپـاره 

ستا شا او خوا ته را غونډ شـوي دي او شـپه 

ـــه  ـــوی ن ـــادوي د هغ ـــل رب ی او ورځ خپ

هیڅکله ستردې مه اړوه او دا متکبـران چـې 

په خپـل ظـاهري شـان او شـوکت ویـاړي د 

بـر پـه ناـر کـې څـه او د هغه د پیغم الله

حیثیت او ارز ت نه لري، د دوی خبرې مه 

اوره، ځکه چې د دوی دغه غو تنې بی معنا 

پــه دوی کــې اصــالً د ایمــان  ياو بیکــاره د

وزله  ېقبلولو استعداد نشته، له تاسې نه هغه ب

ر ارز ـتمن دي چـې د هغـوی پـه ېخلک ډ

زړونو کې اخالص دی او د خپل رب له یاد 

 فل کیږي.نه هیڅکله نه غا

 فرمايي: دا رنګه الله

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  چ 

 ٢١١طه  چىئ  ىئ  ی  ی      ی

څوک چې زما له پند  نـه مـخ اړوي  اړه:بژ 

بیشکه چې د هغه لپاره به په دنيا کـې تنـګ 

ړونـد را  يـېژوند وي او د قيامت په ورځ به 

 پورته کړو.

ــرینو ــداد مفس ــو تع د  چىئ  ىئچ  ی

الم، یعنـی آ کـړی لکـه دنیا په عذاب تفسیر 

، یا د دنیا د صحر  يدردونه، د دنیا د زیاتوال

ــســخت کمښــت و  ــف کې ــره او تل ــا ې دل، ی

جنګونه او اختالفات او هغه کسان چې قرآن 

وي هغـه د سـخت  ېشـا کـړ  يېاو سنت ته 

ږي چـې د ېـاضطراب او پریشانۍ سره مخ ک

ــه  ــه محــروم وي پ ــا ن ســکون او قلبــي ارامتی

دی، او یــو  حقیقــت کــې دا معجــل عــذاب

د قبـر پـه  چىئ  ىئچ  تعداد مفسرینو

تنـګ  ېعذاب تفسیر کړی یعنی قبر به پر 

شي او د قرآن نه د اعراض په نتیجه کې به 

د سخت الوي عذاب سره مخ شـي نـو پـه 

صورت کې دا آیت د قبـر پـه عـذاب  ېد

داللت کوي، او امام ابـن کثیـر دا قـول پـه 

خپل تفسیر کې ذکر کړی او امام طبري هم 

ې قول ته ترجین ورکـړی، او یـو تعـداد د

 د دنیا او برزن دواړه عذابونـه د 

 يد يمصــداق درځــول چىئ  ىئچ

چې دا تفسیرونه د یو بـل سـره منافـات نـه 

 چىئ  ی  ی      یچ لــــــري.

 چې د اسراء سورت کی فرمایی:

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ

 ٧١اإلسرا   چۈ  ۈ    ٴۇ

ن، آ ) قـر د ېڅوک چی په دنیـا کـ ژباړه:

نـو پـه  يحق لیدلو او پیيندلو( نـه ړونـد و 

به هم ړوند، بلکه له هغه نه بـه  ېآخرت ک

 هم زیات الر ورکی وي.

مقصد د ستردو ړوند والی نه بلکـه د زړه 

ړوند والی دی، څنګـه چـی دوی پـه دنیـا 

بـه  ېد حق الره نه پیيندله په آخرت ک ېک

د جنت الره نشی پیداکوالی، ځکه جـزا د 

 جنس څخه ده. لهعمل 

د ړوند والي نه بل حالت هـم لـري چـې 

هغه پر شا باندې د دناهونو بارول دي لکه 

ٺ  ٺ   ٿ  چ   د طه سورت کـې فرمـایی:

 ٢٠٠طه  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

څوک چی د قرآن نـه مـخ واړوي  ژباړه:

نو د قیامت په ورځ به درونـد پیټـی پورتـه 

کوي. چی د دروند پیټی نـه مطلـب کبیـره 

او د قرآن نه اعراض پر هغه ایمان دناه ده، 

عمـل نـه کـول  يـېنه راوړل او په احکامو 

پنـد نـه  يـېدی. او د قصصو او امثـالو نـه 

 .ياخیستل د

 فرمايي: او دا رنګه الله

ڤ  ڤ  ڤ     ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ

  ٤٣الوخرف  چڦ   ڦ  ڦ

څوک چې موربان پاچا له یاد نه بـی  ژباړه:

وشـيطان مسـلط پروا شي نو مونږ بـه پـر هغـه ي

 کړو چې هغه به يې دائمي ملګری وي.

د آیت مطلب دا دی چې په قرآن ایمـان 

 اړول او په معانیو کـې ېنه راوړل او مخ تر 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

ڀ  ڀ  ٺ    ڀپ   پ  ڀ

ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 ١٢  الكهفچڦ   ڦ  ڦ

او لـه هغـو خلکـو سـره پـه  ړه:ژبا 

ملګرتيا خپـل زړه ډاډمـن کـړه چـې 

خپل رب سوار او ما ـام رابلـي او د 

هغـه د رضـا او خو ـۍ غو ــتونکي 

دي او د دنيــا پــه تمــه لــه هغــوی نــه 

ستردې مه اړوه، د هغـه چـا مننـه مـه 



 

    

 

 

   

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو ېـعـدم تـدبر د شـیطان د مسـلط ک يې

سبب درځي چې دا د انسان د هالکت او 

ــو موجــب ک ــه د ننوتل ــدوزن ت ږي او د ې

 به ورسره شیطان ملګری وي. ېدوزن پور 

 :ېپه رڼاک له د ذکر فضیلت د احادیثود ال

عل  يبل  هرعللرم  للي اللله عنلله قلهن قللهن  -۹
ََ     س ن الله هاصا اللَه َعوا َوَ لا قَهَن  َياَه َت

راَكْ  باي َبَفَ ه    ََ  «1».َعْب اإ َته ذََكَرااي، َو َ 

څخه  د رسول اکرم ابوهريره ژباړه:

حـديث قدسـي نقلـوي چـې اللـه تعــالی 

زه تر هغو له خپل بنـده سـره يـم  فرمايي:

چې ما يادوي او زما په ذکر يـې شـونډې 

 خوځيږي.

علل  ابلل  هرعللرم  لللي الللله عنلله قللهن قللهن  -۲
ْنللللَ   َلللل  ا   النبلللل  عَلم لللل ن  الللللله   َلَاللللهَلى  َياَلللله عا

َعْبلل اإ باللي، َوَياَلله َتَالله  هاَذا ذََكَرااللي، فَلل اْص ذََكَرااللي 
للها، ذََكْر  لله  فاللي اَلفْ  للي َوهاْص ذََكَرااللي فاللي فاللي اَلْفسا سا

ْنلله  َوهاْص  َلَملراَي هالَلليا  ٍل َخْيلرل تا ، ذََكْر  لله  فالي َتلل ٍل َتل
للللْبرل،  َلَمرابْلللل   هاَلْيللللها ذا َاع لللله َوهاْص  َلَمللللراَي هالَلللليا  بارا
لللي،  ذا َاع للله،  َلَمرابْللل   هاَلْيلللها بَهع للله َوهاْص َي َلللهااي َعْ را

 «2» َي َليلْ  ه  َهْرَوَلة .

روايـت کـوي چـې  وهريرهابـ ژباړه:

ــول اکــرم  فرمــايلي چــې اللــه رس

فرمايي: زه د خپل بنده په دومان يم چـې 

څنګه دومان پرما کوي هماغسـې معاملـه 

ورسره کوم او تر څوچې ما يـادوي زه لـه 

هغه سره يم که چيـري مـا لـه  ځـان سـره 

يادوي، زه يې هم له ځان سـره يـادوم او 

ړي نو زه که چيرې ما په يوه ډله کې ياد ک

به يې تر هغې په غوره ډله کې ياد کړم او 

که زما خواته يوه لويشت رانږدې شـي زه 

به هغه ته يو دز ورنـږدې شـم او کـه زمـا 

خواته يو دز رانږدې شـي نـو زه بـه ورتـه 

يوه وازه) په خالصه غيږه( ورنږدې شم او 

روان شي نو زه به په منډه  که زما خواته را

ــم) ــره ورش ــرعت س ــر س ــل په ډي ــه خپ ب

رحمتونه پرې نازل کړم او حاجتونه به يې 

 يمسلمان بنده باید دا یقـین و  پوره کړم( د

هر وخت او هر ځای کـې زمـا  چی الله

ــه  ــواځې ن ــا ی ــوي او م ــل ک ــکالت ح مش

به خپـل مشـکالت  ږدي، رسول اکرمېپر

سـره  ېپه لمانځه سره حل کول او په همـد

څخه څلور  ېله اوالداسمعیل
 غالمان آزاد کړی وي.

 
 مؤخذونه:

 رواه احمد وابن ماجه والحاکم.  -1

رواه احمــــد والبخــــاري ومســــلم  -2
 والترمذي والنسائي وابن ماجه.

 . رواه الطبراني باسناد حسن -3
 رواه الترمـذي والنسـائي وابـن ماجـه -4

 .والحاکم وابن حبان
 . رواه الترمذی -5
 . رواه الطبراني والبيوقي -1
 رواه الطبرانی. - 1
ـــذی  -3 رواه البخـــاری ومســـلم والترم

 والنسائي.

 

 ېمرسته غو تله. خو افسوس چ به یې د الله نه

وي او کـه یـو څـه  يځینې مسلمانان زړه تنګـ

نو بیا الله ته شا او مخلوق  يسره مخ ش مشکل

ته مخه کړي. او د هغوی په درداهونو کی سـر 

ناکـام  ېاو په ابتالء او امتحان کـ يپه سجده ش

 .يش

  قهن قهن  سل ن اللله ع  يبى ال  دا  -۱
َاََل ا اللاه  َيقْلَ ات ه عَلْ َ. اْلماَيه َتةا فاي و    هاها   النن   ، َليَلبلْ

، َلْيس لل ا باَِْابايَللهَ    ِ ، عَلْغلبا  ه    النالله ُا ل لل َعلَلى َتنَللهبارا اللنُْ
َوََ ب للللَهَ اَ ا قَللللهَن  َفَجَلَلللله َيْعَراباللللي  َعلَللللى   ْكبَل َلْيللللها، 

لل ْ  َلنَلله اَلْاللرافْله ْ . فَمللهَن   فَلَمللهَن  عَلله َ س لل َن اللاللها، َإل اها
هبن » ََ لْ  قَلَبه اللا َبل اى، َوبالَمدل ه    اْل  َ   َص فاي اللاها، تا

 «  3» َب اى، َعْجَ  اا  َص َعَلى ذاْكرا اللاها َعْلك ر وَاه ذ.

روايت کوي چې رسول  ابو درداء ژباړه:

بـه د قيامـت پـه ورځ  الله فرمايلي اکرم

څه کسان راپورته کړي چـې مخونـه بـه يـې 

ه ناسـت وي ځلیږي او د مرغلرو په منبرونو ب

چې نور خلک به له دوی سره سـیالي کـوي 

او د خپلو ځانو لپاره به د هغوی حالت غوره 

ه وي  کوي دوی به پیغمبران او شویدان هم ن

ــډه چي) ــو بان ــې چــې ي صــحرايي راوي واي

سړی( په زنګنو کيناست او ويې ويل چې یا 

هغوی موږ ته و ایه چې ویـې  رسول اکرم

مايـل دوی د اللـه وفر  پیينو، نو رسول اکرم

تعالی هغه دوستان دي چې د مختلفو قبيلواو 

په ذکـر را  ـوليږي او   ارونو څخه د الله

 الله تعالی يادوي.

 لللي الللله عنلله قللهن قللهن  سللل ن  علل   للهبر -۴
َا اللالله  ، َوَيْفَ للل  )  الللله َيْفَ للل  الللل اْكرا ََ هالَللَه ها

ْ    لالاهاذ. ََ  « 4» ال نَعه ا اْل

روايـت کـوي چـې رسـول  جابر ړه:ژبا 

فرمايي: غـوره ذکـر ال الـه اال  اللـه او  اکرم

 غوره دعا الحمدلله ده.

عللل  يبلللي هرعلللرم  للللي اللللله عنللله قلللهن قلللهن  -۲
َتللله قَلللهَن َعْبللل   ََ هالَلللَه هاَا اللاللله  قَللل ن   سللل ن اللللله

لللللْ  لَللللله  َيبْللللللَ اي  السالللللَ ه ا َإ الللللى  ََ ت ْملاه للللله هاَا ف  ا
يَ    «5». هاَلى اْلَاْر ا َته اْ  َلَنَ  اْلَكَبه ارَ   ل ْف ا

ل روايت کوي چې رسو  ابو هريره ژباړه:

سره د فرمايي: څوک چې په اخالص  اکرم
ال اله اال الله ذکر وکړي نو د اسـمان دروازې 

به ورته خالصي کړای شي تردې چې عـرش 

ته به ورسولي شي، خو چـې کبيـره دناهونـه 

 يې نه  وي کړي .

عل  تاللهذ بلل   بللل  لللي الللله عنلله قللهن قللهن  -1
ََسار  َيْهلل  اْلَجنالةا هاَا َعلَلى  :ه  س ن الل َلْيَس عَلَ 

ْ  َلْ  َعْلك ر وا اللَه فايَهه.  «1» َسهَعةل َتراْس باها

چـې  يروايـت کـو  معاذ بن جبل ژباړه:

مايي: جنتيان به د هـي  شـي فر  رسول اکرم

دوی هغـه وخـت چـې  ارمان نه کـوي خـو د

په کـې  يېلله تعالي ذکرهسې تير کړی او د ا

 .نه وي کړی

علل  ابلل  اللل  دا   للللي الللله عنلله قللهن قلللهن  -1
َا اللله   س ن الله َلْيَس تاْ  َعْب ل عَلم  ن  ََ هلله  ها

َا بَلَاَلَلله  الللله  َلَاللهَلى عَلللْ َ. اْلماَيهَتللةا َوَوْ ه لله    ه َللَة َتللرامل ها تا
لَللَة اْلبَلل َْ َأَإلل ل عَلْ َتئالللل َعَ للل  َكللهْلَمَ را َليلْ ْ  ا َولَللْ  عل ْرفَلل

َْلَل قَلْ لاها َيْو  َادَ  َ  َتْ  قَهَن تا  «1». َيْفَ ل  تاْ  َعَ لاها ها

څخـه روايـت  دی  لـه ابـو درداء ژباړه:

فرمايي: څـوک چـې د ال  چې رسول اکرم

ــه کلمــه د ورځــی  ــه االالل ــی  ۹۱۱ال ســل ځل

مــخ د  يــېووایــې د قیامــت پــه ورځ بــه 

او د ده   ير ځلیـږېـسپوږمۍ په څ ېوارلسمڅ

د عمل نه به د هیرا عمـل غـوره نـه وي خـو 

دا کلمه ویلـی  يېهغه کس چې د ده په شان 

 وي. ېډیره ویل يېوي او یا له هغه نه 

ع  ابي اع ي اَاهه إ  لي الله عنه قهن  -3
تلللل  قَللللهَن ) ََ هالَلللله هاَا الللللله   قللللهن  سلللل ن الللللله

ََ لل  َوه للَ   َوإلل   َبللرعك لَلله ، لَلله  اْل لللك َو للله اْل
لْ ن  َعَلى كل َبْي  ق عر ذ عرر َترااس َ هَاْ  له عا

 «3». َا بَ  اقَهيل تا  ول ا هاْسَ هعايل

نـه  روايـت  له ابوايـوب انصـاري ژباړه:

فرمـايي: څـوک چـې  دی چې رسول اکرم

ورځ لـس ځلـې) ال الـه اال اللـه وحـده  هره
حمـد و هـو الشريک له، له الملـک ولـه ال

علی کل شـیٍء قـدير(  ووايـې: هغـه بـه لـه 
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الحمد لله، والصالة والسالم على رسول 

من وااله.  صحبه و على آله و الله محمد و

 : اما بعد

 قال الله تبارک و تعالی:

ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀچ  

ک   ک  چ ایضاً قال: وچٺ

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 ٠٩البقرة: و   ٤١األعراف: چڳ

 مقدمه:

اسـت کـه  یاسالم تنوا دینمقدس دین 

و داریـن برنامه زنـدگی، سـعادت در آن 

خوشــبختی بــرای هــر فــرد تضــمین مــی 

د، اساس این دین از سوی آفریدگار گرد

 ه، فرستادجوان و همه مخلوقات و خالق

 شر آن توسط ـنو پخپ  و شده

 ذکر خواهم نمود: 

 غذا خوردن الف: سنت های قولی

یکـی از سـنت هـای  بسم اللـهآغاز با 

قــولی اســت کــه در وقــت غــذا خــوردن 

 گفته می شود، چنانره در حـدیث عمـر

 روایت شـده میفرمایـد: ابن أبی سلمة

كُنُْت ُغالًما ِفي َحْجِر َرُسوِل اللَِّه صلى الله )

كَانَـْت يَـِدي تَِطـيُش ِفـي  عليه وسـلم، وَ 

ِه صـلى اللـه  ْحَفِة، َفَقاَل لِي َرُسوُل اللَـّ الصَّ

َه، وَ  كُـْل  عليه وسلم: ) يَا ُغـالُم، َسـما اللَـّ

ا يَلِيكَ  ِبيَِميِنَك، وَ  . َفَما َزالَْت تِلَْك (كُْل ِممَّ

 «1»(.ِطْعَمِتي بَْعدُ 

مـی  بن ابـي سـلمهاعمر »  ترجمه:

در آغوش رسول  گويد: پسر بره بودم و

قرار داشتم و دستم داخل ظـر   اکرم

فرمـود:  غذا، دور می زد. آن 

 اي پسر! بسم الله بگو و با دست راسـت

بعـد از آن  «خود بخـور.  و از

 همیشه خوردن من به همین طریق بود.

 ب: سنت های فعلی غذا خوردن:

ــراً متیســفانه  ــی از اکث ســنت هــای فعل

آگـاهی از میـان  بنابر عـدم رتآنحض

 به طور مثال: ،استمردم ترک شده 

سنت های که در عصر فعلی از جمله  

محافـل  ترک شده این است که مردم در

برای امت اسـالم مفصالً  محمد

هـای  ن گردیده اسـت، نیـازریشت

برای رسیدن بـه کمـال سـعادت و 

ــبختی  ــانخوش ــده  در آن بی گردی

 است.

ما برخـی از آداب و نـوعی لذا 

را بـا  کرماز غذا خوردن رسول ا

ــی از آداب و  ــل و برخ درج دالی

آن ســنت هــای قــولی و فعلـــی 

 نبـوی ا استناد سـنتب جناب را

 دیـده مـیصر  طعـام  هنگام و مجالس

 ند بسیارگیر دست چپ می  اشود آب را ب

حالیکـه سـنت  در ،ناراحت کننده اسـت

با دست راست آب این است که  نبوی

شود. چنانره عبدالله بـن نوشیده گرفته و 

ــر ــی  عم ــول ام ــد: رس ــرمگوی  ک

 فرمودند:

إَِذا َشرَِب  إَِذا أَكََل أََحُدكُْم َفلْيَأْكُْل ِبيَِميِنِه وَ ) 

يْطَاَن يَأْكُُل ِبِشَمالِِه وَ   َفلْيَْشرَْب ِبيَِميِنِه َفإِنَّ الشَّ

 «٩».(يَْشرَُب ِبِشَمالِهِ 

هرگاه يكی از شما خواسـت  » ترجمه:

دسـت راسـت خـود  یـد بـابخـورد باغذا 

 یـد بـابخورد، و هرگاه خواست بنوشد، با

دست راست خود بنوشد، زيرا شيطان بـا 

خورد، و بـا دسـت چـپ  یدست چپ م

 «مي نوشد.

 لیسیدن انگشتان:

یکــی از آداب دیگــری غــذا خــوردن 

لیسـیدن انگشـتان دسـت بعـد از خـوردن 

این سـنت نبـوی در است، با تیسف  غذا

دم متـروک و فرامـوش شـده میان اکثر مر 

متصـل خـتم غـذا دسـتان  ما ، مردماست

خود را پاک می کنند. در حالیکـه پیـامبر 

 از این عمل منع نموده است. اکرم

از نبـی مکـرم  عبدالله بن عباس
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 روایت می کند: 

َقاَل: إَِذا  -أَنَّ النَِّبيَّ صلى الله عليه وسلم  )  

ى يَلَْعَقَهـا أَْو أَكََل أََحُدكُْم َفال يَْمَسْح يَ  َدُه َحتَـّ

 «٤»(.يُلِْعَقَها 

هنگـامی  فرمـود: نبی اکرم » ترجمه:

که یکی از شما غذا خورد، تـا زمـانی کـه 

 لیسـاندهه لیسـیده و یـا نـه دست اش را نـ

 «.است، آنرا پاک نکند طفل()

 با تكيه، غذا خوردن:

کـــه انســـان در وقـــت  دیگـــری آداب

 ،مایـدخوردن غـذا بایـد آن را مراعـات ن

تکیـه  راست نشسته غـذا بخـورد در حـال

 است، ابـو جحیفـهمکروه غذا خوردن 

صـلى اللـه  -كُنُْت ِعنَْد النَِّبيا ید: ) فرمامی 

 ال آكُـُل وَ »َفَقاَل لِرَُجٍل ِعنْـَدُه:  -عليه وسلم 

 «٣»(.أَنَا ُمتَِّكٌئ 

من نزد میګوید:  جحیفهابو  » ترجمه:

دی بـه مـر  بـودم آنحضـرت نبی اکرم

که آنجا نشسته بود فرمود: من تکیه نموده 

 واضـنایـن حـدیث  از ،غذا نمـی خـورم

هرگـز  اکـرم برداشت می شود که پیامبر

حـدیث  از ایـنغذا نخـورده و  کرده تکیه

در حـال غـذا خـوردن معلوم می شود که 

خال  سـنت نبـی بوده و زشت  تکیه زده

 «می باشد. اکرم

 اسراف در غذا:

کـم وب مؤمن یکی از خصلت های خ

کــردن و بــه غــذای کــم قناعــت  خــوردن

در روش، روان  دن، چونکه کم خور است

 حتـیو اخالق انسـان تـیثیر مـی گـذارد، 

مــی موجــب زیبــائی جســمی انســان هــم 

تر از اوقات مریضان دگردد طب قدیم زیا

جوت صـحتمندی تشـویق بـه  خویپ را

و  نـدنمودمـی از پرخوری منـع و امساک 

ــه ایــن امــر معتقــد بود  ازکــه تقلیــل  نــدب

پرخوری مـانع بسـیاری از امـراض وجـود 

انسان می گردد. طب جدیـد هـم بـر ایـن 

ــور  ــم خ ــه ک ــت ک ــد اس ــر معتق در  دنام

جلوگیری بسیاری از امراض مـوثر اسـت. 

ــوران فوایــد ــرین  دوكت روزه را یکــی از بوت

 «5»شمرده اند. عوامل صحتمندی بشر

 منین ؤ م المــأ صــحین مســلم از 
ََ ان   تله وایت نموده: )ر  عایشه صدیقه َبلب

للْ  خ ْبللوا َبللاايرل  لل ل َصللل ى اهلل  َعَلْيللها وَسلللا  تا ت َ ا
 «1»(.عَلْ َتْي ا ت َ َ هباَاْي ا َإ اى ق باض

دو روز پـی  خانواده محمد»ترجمه: 

در پی از نان جو سیر نشدند، تا زمانی که 

 «وفات یافت. حضرت

در روایتی دیگر نیز نقل شده اسـت:  و

ـلتم )ما  لايْـِه وسا ل   الله  عا د صا مت حا ِبعا آل  م  ا شا

ال  ِدينةا ِمْن طاعاِم البرِّ ثاالدا لايـا نْذ  قاِدما الما م 

تت  ق ِبض(.  تِبااعاً حا

از زمانی که  خانواده محمد» ترجمه:

سـه  ،فرما شـدند به مدینه منوره 

شب پی در پی از نان گندم سـیر نشـدند، 

 «نمود.وفات  تا که پیامبر

 بناًء انسان نـه بایـد همیشـه در فکـر پـر

 کردن شکم خود باشد.

جمله آداب غذا خوردن ایـن اسـت  از

شکم خود را به سه بخپ تقسـیم  بایدکه 

یـک سـوم  ،برای غذاآن د: یک سوم کر 

این عمل بیـان گـر اینسـت کـه 

نوش جان  تر غذاانسان هر قدرکم

تر کند به همان اندازه صحت مند

الزم پنداشته مـی ماند، و  خواهد

قبل از سیر شـدن دسـت شود که 

از طعــام بکشــد تــا مواجــه بــا 

نشــود و  بدهضــمی یــا پرخــوری

 عوارض جانبی دارد که رخوریپ

منافی با زیرکی و ذکاوت اسـت، 

چونکه پرخوری، هوش و زیرکی 

آن بـرای نوشــیدنی و یـک ســوم دیگـر 

. چـون ) خالی باشـد(برای نفس کشیدن

ِوَعاًء َشرًّا  َما َمألَ آَدِمى  : )ندفرمود پیامبر

ِمْن بَطٍْن َحْسـُب ادَدِمـىا لَُقيَْمـاٌت يُِقْمـَن 

ُصلْبَُه َفإِْن َغلَبَِت ادَدِمىَّ نَْفُسُه َفثُلٌُث لِلطََّعاِم 

َراِب وَ  وَ   «1»(.ثُ لٌُث لِلنََّفِس  ثُ لٌُث لِلشَّ

 از فرزند آدم ظرفی را بـدتر» ترجمه: 

شکم پر نکرده است، برای انسـان چنـد 

دارد نگوـکـه پشـت وی را اسـتوار لقمه 

در آدمـی نفـس او  کافی است. اگـر بـر

 يـک سـوم بایـد غلبه کند، پسباالیپ 

معده را از غذا پر کند و يک سوم  حصه

ــرای  ــوم آن را ب ــک س آن را از آب و ي

 نگه دارد. خالی()نفس کشيدن

 آنراآداب و نوس بوترین غذا خوردن  

اسالم عزیز به امت اسالمی تعلیم نموده 

 است.

كـافی  غذای یک  نفر برای دو نفـر، 

شیوه های که انسـان را از  یکی از است:

 نمایـد، پرخوری به گونه  جلوگیری مـی

 وسیله جلـوگیری از که تقسیم طعام بوده

ه درحـدیثی رـ، چنانمی گرددپرخوری 

 روایت شده: از أبی هریره

َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اللـه عليـه وسـلم: )

ــِة، وَ )طََعــاُم االثْ  ــاِفي الثَّالثَ ــيِْن كَ طََعــاُم  نَ

 «3»(.الثَّالثَِة كَاِفي األَْربََعةِ 

ــه:  ــد کــرمرســول ا »ترجم  :فرمودن

غذای دو نفر برای سه نفر، و غذای سه 

 «نفربرای چوار نفر، کافی است.

 یاسالم تنهـا دینـمقدس دین 

برنامـه زنـدگی، در آن است که 

و خوشـبختی را داریـن سعادت 

 د،گـردبرای هر فرد تضمین می 

اســاس ایــن دیــن از ســوی 

جهـان و همـه  آفریدگار و خالق

ــات  شــده و ه، فرســتادمخلوق

رت حضـنشر آن توسـ  و پخش 

برای امت اسـالم مفصالً  محمد

های  گردیده است، نیازیح رتش

برای رسیدن به کمال سـعادت و 

گردیـده  در آن بیانخوشبختی 

 است.
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 «1»از بین می برد. را

 مومن در یک معده غذا می خورد:

که همـواره روز قیامت زندگی بر کسانی 

ــودن  ــا ب ــد و ب ــات دارن ــه مادی گــرایپ ب

مادیــات نفــس راحــت مــی کشــند و از 

نعمت های مادی دنیا به کثرت بوره مـی 

 جویند، تن  می شود، رسـول اکـرم

هرکس در دنیا خـود را زیـاد »فرمودند: 

ســـیر کنـــد، گرســـنگی او روز قیامـــت 

 کـرمطوالنی می شود چنانجه رسول ا

مودنــد: خطــاب بــه یکــی از یــارانپ فر 

للَبا ه) َِ فَللل اصا َيْكَلَللَره ْ  با  فالللي ك لل ا َعنالله   َرللهَ 
اْلَيه َيْطَ ل ه ْ     ع ه عَلْ َ. اْلماَيهَتةا   «41»(.ال ن

از پرخـوری دسـت بـردار، »  ترجمه:

چون کسانی کـه در زنـدگی دنیـا بیشـتر 

سیرهستند، روز قیامت بیپ از دیگـران 

 «گرسنه خواهند ماند.

ــ در ــت  وذرحــدیث دیگــر از أب روای

للللْ  اْل  مالنلللل َص عَلللللْ َ.  شــــده: ) هاصا اْل  ْكَلاللللراعَ  ه 
اْلماَيهَتلللةا هاَا َتلللْ  َيْع َللله   اهللا  َخْيلللر ا فَللللَنَفَ  فايلللها 

يَنلله  وَ  للَ هلَه  وَ  عَ ا للَل  َو َاَ    وَ  بَلللْيَ  عََ عْللها وَ  با َع ا
 «11»(فايها َخْير ا

ــه: ــاد، »  ترجم ــروت زی ــاحبان ث ص

یامـت انـد. مگـر آنـانی مستمندان روز ق

که خداوند به آنان ثروت داده و به چپ 

انفاق مـی کننـد و  و در هرحالو راست 

 بوسیله آن ثروت به تحصـیل نیکـی هـا

 «می پردازند.

ــدیم  ــه آم ــه گفت ــوری ک ــام ط در تم

ن های جنسی او در مـدت رشد و هورمو 

کیلو گرام مـی  144زنپ به دوصد روز و 

 «21»رسد.

از عبداللـه بـن  طوری که در این بـاب

تا وقتی ایشان نقل شده است:  عمر

نمی آوردند که به نزد وی که مسکینی را 

ــورد.  ــی خ ــذا نم ــورد، غ ــذا بخ ــا او غ ب

نافع می گویـد: مـردی را آوردم  

تا با وی غذا بخورد. آن مـرد بسـیار غـذا 

گفـت: ای نـافع!  خورد. ابـن عمـر

دوباره او را نزد مـن نیـاور مـن از رسـول 

 شنیدم که می فرمود: اکرم

لل ل، َواْلَكللهفار   ) للل  فاللي تاا للى َواإا ِْك  تا   َع ُْ لل اْل  
ِْك ل  فاي َسْبَاةا َيْتَاه ل   «31»(. َع

من در یک معده غذا می ؤ م » ترجمه:

هرکس در « خورد و کافر در هفت معده.

های دنیا خود را زیاد سیر کند، گرسنگی 

د. خواهـد بـو روز قیامت طوالنی  وی در

دالیل فوق خوب فومیده مـی شـود  و از

 زشت و بـدی کردارپرخوری یکی از  که

است که انسان مومن از آن منـع گردیـده 

 است.

 ایراد گرفتن غذا:

من نبایــد از هــی  غــذائی ؤ شــخص مــ

ایراد بگیرد، اگر مورد ذوق اش بود میـل 

ترکپ کند. این شـیوه و در غیرآن  نماید

 می باشد. سنت پیامبر اکرم یعمل

َته َعلهَي  روایت می کند: ) یرةأبو هر
طََاهت له قَل ن،  -صللى اهلل عليله وسلل   -الناباين 

 «41»(. هاصا اْبَ َهه   َيَكَله  َوهاْص َكراَهه   َلرََكه  

غــذائی، ایــراد  از نبــی اکــرم هرگـز »

بـود، مـی نگرفته، اگـر مـورد عالقـه اش 

نه، آنرا ترک  و اگر ندنوش جان می نمود

توجـه بـر ر فعلی اصـالً عص در «می کرد.

های بسـیاری از سفره این نیست بلکه در 

ما حـد اقـل پـنج نـوس غـذا موجـود مـی 

باز هم تکبر نموده و بـاالی خـانم  ،باشد

ایـن چـه قسـم که ! ندخانه، ایراد می گیر 

غذا موجود نوس فالن و فالن  ،غذا است؟

نیست؟ کـه در نتیجـه عمـل مـا سـبب نـا 

 گردیده.دچار  رضایتی الله و پیامبر

 ادامه دارد...

 مآخذ:

   5311بخاری: الصحین  -1

 .2424صحین مسلم :  -2

  5451 صحین البخاری، حدیث: -3

 .1311صحین البخاری، حدیث  -4

  3ص 1فضایل آن ج کتاب، ماه مبارک رمضان و  -5

 فق علیه.تم -1

 .3341سنن ابن ماجه: حدیث  -1

 .  5312صحین البخاری:  -3

 کتاب روش زندگی مسلمان . -1

ــن  2431ســنن ترمــذی، حــدیث  -14 و ســنن اب

 3351ماجه، حدیث 

. صــحین 1443صــحین البخــاری، حــدیث  -11

 .14مسلم، حدیث 

 الموسوعة الطیبة الفقویة. -12

 .5313صحین البخاری، حدیث  -13

 .5441حدیث  صحین البخاری، -14

 

بدترین حیوان خـوک  تحیوانا

که در پرخوری و شووت است 

ــل اســت و  ــی ضــرب المث  یران

خود بیشتر از نجاست و مدفوس 

ــل ــز می ــد  نی ــی کن ــن م روی ای

گوشـت و چربـی آن بـه  مناور

انواس از میکروب ها و انگل هـا 

ایـن حیـوان در  می باشد آلوده

کیلو وزن دارد، اما  2هنگام تولد

بــه دلیــل ترشــن زیــاد هورمــون 

کـردن قناعـت و به غذای کـم  کم خوردنیکی از خصلت های خوب مؤمن 

در روح، روان و اخالق انسان تـأثیر مـی گـذارد،  دن، چونکه کم خور است

تر از اوقـات دگردد طب قدیم زیـامی موجب زیبائی جسمی انسان هم  حتی

مـی از پرخوری منع و امساک جهت صحتمندی تشویق به  مریضان خویش را

بسـیاری از  پرخوری مانع دفـع ازکه تقلیل  ندو به این امر معتقد بود ندنمود

وجود انسان می گردد. طب جدید هم بر این امر معتقد اسـت کـه  ازامراض 

 در جلوگیری بسیاری از امراض موثر است. دوكتـوران در فوایـد دنکم خور 

 شمرده اند. روزه را یکی از بهترین عوامل صحتمندی بشر
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کېږي. په پښـتو ژبـه کـې همـدې محبـت 

امام نووي رحمه الله ويل کېږي. « مينه»ته

 کــرمفرمــايلي، چــې پــه رســول ا تعــالی

مبارک کې ياد شـوو صـفتونو واړو شـتون 

الره. صورت يې  کلی، باطن يې  کلی 

 او سيرت يې  کلی و.

مينه! يو خوږه کلمه ده، چې هرڅوک يې 

 له اورېدلو اغېزمن کېږي.

الک اب  الجلية ع  تاهاي ال اسل ية، اسلم. )
 (المي  والن وإاامع  بَ الة اب  

( ډاوله ده: لومړی: الوي مينه. ۲مينه په دوه)

کې الوـي  په لومړي پړاو م طبعي مينه.يدو

 مينه را سپړو:  

سره  له الله :سره مينه الف( له الله )

مينه لرل په هر مکلف فـرض ده. پـه الوـي 

مينه سره د هر مـومن ايمـان بشـپړېږي. پـه 

ــ ــي مين ــوي او ېالو ــو مســلمان دني  ســره ي

 اخروي دټې ترالسه کولی شي.

  په صحين البخاري کې روايت دی:

لل ا فايللها  َعللْ  يَاَللسا َعلل ا الناباللي ا  قَللهَن ثَللَم   َتللْ  ك 
لللل َص اهلل  وَ  عَ للللهصا َيْص َعك  َ س لللل ل ه   َوَ للللَ  َإللللَمَوَم اإْلا

َ اه َ ه  «1»الحديث:" َيَإ ا هالَْيها تا اه سا

کـې درې خويونه، چـې پـه يـو چـا  ژباړه:

ــوږوالی  ــان خ ــرې د ايم ــي، پ ــدل ش ومون

 الحمد لله الـذی حبـب الينـا االيمـان، و

والصـالة  زينه في قلوبنـا بعمـيم االحسـان،

والســالم علــی نبينــا محمــد المبعــود الــی 

ــان، و ــس والج ــی  االن ــه وآ عل ــحابه  ل اص

ــبان،  ــي حس ــر ف ــمس والقم ــت الش مادام

 والنجم والشجر يسجدان.

 :ېمینه څه ته وای

" يوه داسې کلمه ده، چې تعريـف ینه"م

کېدلی. محبت څو اړخونـه لـري:  ييې نش

 فطري)خلقي( محبت ده، کوم چـې د " يو

دنې( پـر موـال يـې څښـتن تـه درک")مون

لذت او يو ډاول خوند حاصـلېږي، لکـه د 

خــوراکي   ايســته انځورونــو، منارونــو؛ د

م يـتوکو او د څښـاک د څېزونـو مينـه. دو

، کــوم چــې عقــل يــې یمعنـوي محبــت د

درک کولی او موندلی شي، لکه له هغه چا 

ــه، کــوم چــې  ايســته ســيرت او  ســره مين

چـا سـره راز لـه هغـه  اخويونه ولري. همد

مينه، چې در سـره  ـېګړه وکـړي، يـا څـه 

پوهـان وايـي،  ېدرته ډالۍ کړي. خو ځينـ

يـوه عربـي کلمـه ده، د يـو « محبـت» چې

خوندور څېز پلو تـه مـيالن، محبـت دڼـل 

مــودت، الفــت، عشــق" هــم پــه  کېــږي. "

عربي ژبـه کـې د"محبـت" پرځـای کـارول 

ه څـوک چـې موندلی شي، لومړی هغـ

ــه رســول ــاک او د هغ ــه پ ( )محمدالل

 ورته تر هر چا زيات محبوب وي.

له الله پـاک سـره مينـه پـه نېکـو  :)ب(

 راولي. توالیعملونو کې نور زيا

په الوـي محبـت سـره، انسـان لـه  )ج(:

ــانو  ــو او خطاد ــرو تېروتن ــ   څخــهډې ب

 کېږي.

، یالوي مينه، هغه موـم هـد  د (:)د

چې نېکان ودړي يو له بل سـره سـيالي 

او رقابت پـه کـې کـوي، ترڅـو هغـوی 

تـرې  هغـه ته نږدې شـي، او الله

 راضي شي.

له هغه شي سره مينه، چې الله پاک يې 
خو وي: ياده مينه هم مکلـف 

په اسالم کې داخلوي، لـه کفـر 

څخه يې وباسي. اللـه پـاک تـه 

ــد  ــو بن ــر  ول ــده ت ــدا بن دانو هم

، چـې د يـادې مينـې ینږدې د

 او محبت څښتن وي.

سـره مينـه. دا  کـرمله رسول ا 

هـر مکلـف بانـدې  هم پـه مينه

 کرمالزمه ده، ځکه له رسول ا

سره مينه، له الله پاک سره مينـه 
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کړي دي همدې ورځې ته؟ هغـه 

ورته وويل، چې نور څـه مـې نـه 

 دي تيار کړي، يـواځې د اللـه

مينه او محبت.  کرماو د رسول ا

مبارک ورته وويل،  کرمرسول ا

پـه  ته بـه لـه هغـه چـا سـره يـې)

ه چـې کوم چا سر  خرت کې( لهآ 

مينه لرې، موږ  ولو وويـل، چـې 

هغه وویـل موږ هم همداسې يو. 

وايي، چې موږ  ـول  انسهو! 

ال شـوو. لـه حپه همـدې ورځ ډېـر خوشـ

علمـاوو، نېکــانو او عـامو مســلمانانو ســره 

مينه: دا مينه هم لوړ مقام لـري، ځکـه لـه 

. امله يې څښتن، الله پاک ته نږدې کېږي

 په حديث شريف کې راغلي:

للللل  قايللللل لالناباللللي ا َصلللللاى اهللا  َعَلْيللللها َوَسلللللاَ    الرا  
َا ن اْلَمْ َ. وَ  ََ  ع  ْ  ذ قَهن  اْلَ ْر   َت ْف باها ََ َل اه عَلْل

 «4»".َتْ  َيَإ ا 

مبـارک تـه وويـل شـول،  نبـي ژباړه:

چې يو سړی له يو قوم سره محبت لـري؛ 

مبـارک  خو له هغوی نه، نه وي؟ نبي

هـر سـړی بـه لـه خپـل ورته وويل، چـې 

محبوب سره وي. د يو بل حديث په يـوه 

برخه کې راځي، چـې هغـه څـوک هـم د 

 ايمان خوند څکلی شي، چې:

َا هللااا   بنه  ها َا َا ا اْلَ ْرَ  ََ ع   «5» . َوَيْص ع 

محبت له يـو چـا سـره کـوي؛ خـو  ژباړه:

محبت يې ورسره يواځې او يواځې د اللـه 

 پاک لپاره وي، او بس. 

 له بنده سره د الله پاک د محبت نښې:

د کوم چاچې له الله پاک سـره مينـه وي، 

ــه  ــددانو پ ــو بن ــاک د خپل ــه پ ــه الل ــه ت هغ

زړونوکې ځای ورکړي، الله پـاک پـرې د 

مغفرت پيرزوينـه وکـړي، توبـه يـې قبولـه 

کړي، د خپلې رضا توان ور وبښي، د هغه 

 «1»  ول غړي له دناهونو نه خوندې کړي.

پـړاو کـې طبعـي مينـه را سـپړو: په دوهم 

 ( برخې لري:۲دوه ) :طبعي مينه

 : روا مينه.۹ 

 مينه. په سر کې روا مينه را سپړو: ناروا ۲ 

منکــوحې")مېرمنې(  لــه خپلــې" الــف(: )

سره مينه: دا محبت هم د شريعت له ناره 

؛ ځکه سـړی د یيوستايل شوی محبت د

خپل ژوندانه له کړاوونو او ستړياوو سره د 

ې مېرمنې پر مـ  مقابلـه کـولی شـي. خپل

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ فرمايي: الله

ک   ک  ک  گ  گ  

 ٩١الروم: چڳگ  گ  ڳ

قـدرت( د اللـه  او له نښو نښـانو د) ژباړه:

پاک نه، د ا هـم ده، چـې پيـدا کـړې يـې 

دي ستاسو لپاره، ستاسو له جنسه  ـځې، 

چې مېرمنې شي تاسو لـره؛ لـه دې املـه، 

ه ميالن وکړئ، او پيـدا چې تاسو هغوی ت

)مېړه او  ځې( په مينځ کې  يې کړ ستاسو

محبت او رحمت. تر لمـر سـپينه ده، کـه 

الله پاک،  ځې دپېري يا کوم بل حيـوان 

کړې وای؛ نـو دا محبـت  له جنس نه پيدا

يې په مينځ کـې هـي  نـه و،  او رحمت به

 «1» بلکې تر منځ به يې نفرت او بعد و.

نه روايت  ېله عائشې، طاهرې مطور 

 وايې: ید

لل    َكللهَص َ س لل ن  اهللاا   صلللى اهلل عليلله وسللل  عَلْمسا
لللل ا َهلللَلا َقْسلللل اى فايَ لللله » عَلم لللل ن   فَلَيْاللل ان  وَ  اللاه 

 «3»«. ََ َيْتلاك   َيْتلاك  َفمَ  َلل ْ ناى فايَ ه َ ْ لاك  وَ 

ــاړه: ــول ا ژب ــرمرس ــانو ک ــو بيبي  د خپل

عـنون )ازواجو مطوراتو( رضي الله تعالی 

قسم" )نوبت( پاله، تل به يـې پـه  تر منځ"

کې انصا  کاوه او ويل به يـې، چـې اې 

قاسـم" )وېـپ( دی پـه  الله پاکـه! دا زمـا"

هغه څه کې، چې زه يې څښـتن يـم،  نـو 

مالمته وه په هغه څه کې چې ته يې  هته م

 څښتن يې او زه يې څښتن نه يـم. يعنـي"

 زړه" ]د زړه په محبت کې[.

 هم ترې محبـت اخيسـتی.امام ترمذي
«1» 

، چـې ینه روايـت د له انس بن مالک

 وفرمايل: کرمرسول ا

 «حبب إل  من دنياكم النساءإنما» 
 «14»الحديث 

ستاسو له دنيا نه، ماته  ځې)خپلې  ژباړه:

 بيبيانې( زړه ته را نږدې دي. 

 ب(: له اوالد سره مينه: )

شروس ده؛ خـو لـه ـله اوالد سره مينه هم م

 ځان وساتل شي:بايد څخهڅيزونو دوه 

له هغوی سره به دومـره مينـه نـه  لومړی: 

کېـږي، چـې څــوک) اللـه پـاک مکــړه(، 

دهغې مينې له امله د دناه مرتکب شـي او 

د الله پاک له اطاعت او پيروي نه، کېني. 

يــاده فطـري او طبعــي مينـه بايــد  دوهـم:

شي، چـې د شـووت المـل ـدومره ژوره نـ

عل  يالس ده. په حديث نبوي کې راغلـي: 
بل  تهللكل  للي اهلل عنله قلهن  قلهن  سلل ن اهلل 

ُت  يإل ك  إ لى َ    ))وسل صلى اهلل عليه ع
يكللل ص يإللل ا هليللله تللل  ولللل   ووالللل   والنلللهِ 

 «2» ((ي  اي 

موالـه د  هغـه له تاسو نه يو هم تـر ژباړه:

ترڅو چې ی کیدلی بشپړ ايمان څښتن نش

زه تر خپل اوالد، پالر او  ولو خلکو ورته 

محبوب نشم. که ځير شو، په ياد حديث 

ل کې درې ډوله محبت ياد شوی، د اجال

ــت  ــه د زوی محب ــت، لک ــام محب او اعا

ـــاني  ـــره، د شـــفقت او مورب خپـــل پالرل

محبت، لکـه د پـالر محبـت خپـل اوالد 

او استحسان محبت، لکه  ۍلره، د همدرد

د خلکو پـه مـنځ کـې يـو لـه بـل سـره ، تـر 

همدې  ولو لوړ محبت او ستره مينه بايـد لـه 

سـره وي. همـدا نبـوي مينـه او  کرمرسول ا

نـه د مسـلمان د خالصــون محبـت لـه دوزن 

 فرمايي: کرمالمل کېږي. رسول ا

للللْ  َيْهللللا اْلَبهداعَللللةا يَ َللللى  " لللم  تا َعلللْ  يَاَللللسل َيصا  َ  
للهَعة  قَه اَ للة   ذالناباليا   فَلَمللهَن عَلله َ س ل َن اهللا َتَ للى السا

َتله َيْعلَ ْدَس َلَهله قَلهَن َتله  )قَه اَ ة ذ قَهَن َوعْلَللَك وَ 
لل ن اهلَل وَ َيْعللَ ْدس  َلَهلله هاَا  َ س لل لَه  قَللهَن   يَا اللي ي إا

ََ َتْ  َيْإَبْبَ  فَلم ْلَنه وَ  ل   َكلَللاَك قَلهَن  هاااَك َت َْ َا
ا  «3»"اَلَاْ  فَلَفراْإَنه عَلْ َتئالل فَلَرإ ه َب اع  

فرمايي: يو سـړی  حضرت انس ژباړه:

ته راغـی،  د بيديا له هستودنو نه نبي

د قيامت ويې ويل، اې د الله پاک رسوله 

مبـارک ورتـه  ورځ کله درېږي؟ نبي

تيـار  يوفرمايل، چې هالک شې، څـه د
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 «11»شي،

 ناروا مينه را سپړو: م ځل،یپه دو

ناروا مينه، هغه مينـه ده، چـې لـه پـردۍ 

نامحرمې/ نامحرم سره د ناروا اړيکـو پـه 

ترڅ کې منځته راځې. يادې شوې مينې 

ــي کــې" ــه عرب ــه پ د  عشــق الصــور" ) ت

انځورونو عشق( هم ويل کېـږي. همـدا 

مينه او محبت د مسلمان دينـي، دنيـوي 

ــار  ــ ېاو صــحي چ ــليدوا  ــر عاق  . ه

ځـان او  ېهمدسـې الر  بايد لـه مسلمان

خپلوان وساتي. په همدې عشق کې لنډ 

موالــه او اوږدموالــه خرابــۍ او نــاروغۍ 

شتون لري؛ ځکه دا يوه داسـې نـاروغي 

ده، چې نېغ په نېغه زړه ته زيان رسـوي. 

کله چې زړه خراب شي، نو  ولو ارادو، 

ويناوو او کړنو ته هرو مرو زيان رسېږي. 

ې( پـه اړه اللـه پـاک عشق" )ناروا مين د"

په خپل سپېڅلي کتاب)قرآن کريم( کې 

له دوو ډلو څخه حکايت کړی. لـومړۍ 

ډله د  ځو، دوهمه ډله د لوط؛ قوم ده. 

د يادو  ځو په ډلـه کـې د عزيـز  ـځه 

)زليخا( او د هغې له يوسـف؛ سـره بـې 

سارې مينه په پوره وضـاحت او تفصـيل 

سره بيان شوې. همدا راز د هغـه حالـت 

قــام بشــپړ بيــان شــوی، چــې هغــه، او م

په کامل صبر، پوره عفـت،  يوسف

او ديانت سره تر السه کـړ. سـره لـه  اتقو 

دې چې له همداسې ازمـوينې نـه، کـوم 

ور سـره مـخ و، ځـان  چې يوسـف

ـــو  ـــار ده، خ ـــران ک ـــتل ډېرد روغ ايس

په مرسته  مبارک د ستر رب هغه

ترې ځان پـاک وايسـتل. ځکـه پـه يـوه 

وتل، چې بلونکی يـې داسې کړنه کې کې

ځواکمن، او په مخ کې يـې خنډونـه نـه 

ــر  ــو پ ــوو الملون ــان ش ــدې بي وي، دالن

 اساس، ډېر اسانه ده:

ــف(: ــه پــاک د ســړي جوړ ــت  )ال الل

داسې کړی، چې د  ځې خواتـه مـيالن 

يې، د تږې په څېر او بو ، او د وږې پـه 

څېر خوړو ته، طبعي غو تنه ده. آن تر 

ک او دې، چې ځينـي خلـک لـه خـورا

څښاک څخـه ځـان سـاتلی شـي؛ خـو لـه 

ساتلی. ياد شوی حالـت لـه   ځې يې نشي

خپلــې مېرمنــې ســره آن ســتايل شــوی هــم 

 ، لکه چې وړاندې ترې يادونه وشوه.ید

ــارک د ځــوان يوســف ب(: ) ــه  ۍمب پ

درشل کـې و، پـه کـوم کـې چـې د انسـان 

 همدا ميل خورا ځواکمن وي.

همدا موال، نه د مېرمنې  يوسف ج(: )

او نه د مينځې څښتن و، چې خپل محبـت 

 وای. يې پرې تر سره کړی

مبارک په نـا اشـنا هيـواد  يوسف )د(:

کې و، کوم چې په کې د داسې اړتيـا پـوره 

 کول د طبيعت جدي غو تنه وي.

کــومې  ــځې چــې ور ســره محبــت  ه(: )

الره، هغه د لـوړ منصـب او جمـال څښـتنه 

وه. دا دواړه هغه څه دي چـې سـړی ځـان 

 راکاږي. ته

څخـه نـه کـوم  هغې لـه يوسـف و(: )

 ممانعت کړی او نه يې ترې انکار کړی.

مبـارک د سـر پـه  هغې، يوسف ز(: )

بيه غو ت، ور سره يې بې ساري مينـه وه، 

د هغه د الس ته راوړلو لپـاره يـې لـه ډېـرو 

تکتيکونو څخه کار واخيستل، زيات زر، 

ــاره  ــار لپ ــې د همــدې ک ــر ي زور او تزوي

 وکارول.

مبارک د هغې په کـور  يوسف )ح(:

کـې، د هغـې تــر دومـره واک النــدې و، 

چې که يې د هغې له غو تنې سر غړونـه 

ــکنجو او  ــر راز ش ــې د ه ــړې وای، هغ ک

 تعذيبونو وس الره.

مبارک ډاډمن و، چې  يوسف ط(: )

راز به يې نـه د هغـې او نـه د بـل چـا لـه 

لوري څردند شـي، ځکـه هغـې د خپـل 

اره له دنګـې ودانـۍ نـه د موندنې لپ هد  د

 هغۀ مبارک دوتلو  ولې دروازې تړلې وې.

مبارک د هغې په کور  يوسف ي(: )

کې د مريی په توده ژوند کاوه، لـه هغـې 

 .واو ننوتل وسره درزېد، له هغې سره وتل

ــف (:ک ) ــې د يوس ــو  هغ د خپلول

لپــاره چلګــرو او فريــب دــرو مېرمنــو تــه 

دې کـار شکايت وکړ، له هغوی نه يې په هم

خپـل  کې مرسته وغو ته؛ خـو يوسـف

 لوی رب ته السونه لپه کړل، ويې ويل:

ڳ  ڳ     ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گچ  

 ٤٤يوسف: چڱ

او کـه تـه ونـه دـرزوې لـه مـا نـه،  ژباړه:

فرېـب او شـر د هغـوی؛ نـو زه بـه مـيالن 

وکړم هغوی ته، او زه به)د همدې کار په تـر 

 شم.سره کولو سره( په ناپوهانو کې شمار 

مبارک ودوا ه،  هغې يوسف (:ل )

چې که غو تنه يې ونه مني؛ نو هرو مـرو 

 به يې زندان ته يوسي.
د هغــې مېړه)عزيــز( هــم د  م(: )

خپلـې مېرمنــې د پېښــې د روڼتيــا 

پر موال خپلې مېرمنـې تـه کومـه 

ســــــزا ور نکــــــړه، يــــــواځې 

 ته يې دومره وويل:  يوسف

 ٩٢يوسف: چۇئەئ  ەئ   وئ   وئچ 

سفه! لـه دې کېسـې اې يو  ژباړه:

نه، مخ واړوه. خپلـې مېرمنـې تـه 

 يې وويل:

ۈئ  ۈئ    ۆئۇئ  ۆئچ 

 ٩٢يوسف: چېئ  ېئ

 محبت څو اړخونه لري:

، کـوم یفطري)خلقي( محبت د يو 

درک")موندنې( پر مهال يې  چې د "

ت او يـو َډول خونــد څښـتن تـه لـذ

حاصلېږي، لکه د ښايسته انځورونـو، 

خـــوراکي توکـــو او د  منظرونـــو؛ د

څښاک د څېزونو مينه. دوهم معنوي 

، کوم چې عقل يې درک یمحبت د

کولی او موندلی شي، لکه له هغه چا 

سره مينه، کوم چې ښايسته سـيرت او 

خويونه ولري. همدا راز لـه هغـه چـا 

ړه وکړي، سره مينه، چې در سره ښېګ

 ېيا څه درته ډالۍ کـړي. خـو نينـ

يوه عربي « محبت »پوهان وايي، چې

کلمه ده، د يو خوندور څېز پلـو تـه 

 ميالن، محبت ګڼل کېږي.
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 غو تنه د الله پاک مينه کمېږي.

: د زړه د عـذاب المـل کېــږي؛ ۲

ځکه څـوک چـې لـه اللـه پـاک 

پرته له بل چا سره مينه لـري؛ پـر 

ــول  ــذاب ورک ــه ع ــه ب ــې مين هغ

ــه  ــم پ ــه څــه ه ــږي. عشــق ک کې

)عاشــق(   ـکاره د خپـل څښـتن

لپاره يوه شـيبه خونـد لـري؛ خـو  

عـذاب لـه همـدې زړه ته به ستر 

 الرې ورکول کېږي.

ژبـاړه: خپـل ځـان تـه بښـنه وغـواړه، پـه 

 باوري توده ته له خطا کارانو څخـه يـې.

مبـارک لـه  ولـو پورتـه  خو يوسف

بيان شوو الملونو سره، سـره د اللـه پـاک 

څخـه وېـره،  رضا او محبت او له هغه

غه ناسم محبـت او نـاوړه غو ـتنې، تر ه

چې هغـې او د هغـې ملګـرو  پـه زيـات 

 ينګار ورته باله، غوره ودڼل! اللـه پـاک 

 ترې حکايت کوي:

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     چ 

 ٤٤يوسف: چکک

( وويل: اې زمـا يوسف هغه) ژباړه:

هغـوی مـا پـرې  ربه! )هغـه( زنـدان)چې

ناروا  ماته تر هغه څه) یدوا ي( غوره د

بت(، چې دوی مې هغه تـه وربـولي. مح

ـــوط ـــه: د ل ـــوم د دوهمـــه ډل ، یق

نوموړی قوم هم په همدې نـاروا محبـت 

اخته و، بلکې تر لومړۍ ډله هم پـه دنـاه 

امردانو"  کې وړاندې وو، ځکه هغوی له"

)هلکانو( سره ناروا مينه او ناوړه عمل تـر 

 يې په اړه فرمايي:  سره کاوه. الله

 ١٩لحجر: ا چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀچ 

 ېپـه ژونـد مـې د (سـتا)محمد ژباړه:

قسم وي! په باوري توده هغوی هرومـرو 

 په خپلو بې الريو کې حيران پاتې وو.   

عشق" )ناروا مينه(  تر لمر سپينه ده، چې"

 بدې پايلې او خورا ډېر زيانونه لري:

: له مخلوق سره مينـه د خـالق مينـه لـه ۹

منځه وړي؛ ځکه په زړه کې دوې مينـې 

شي نيــولی، هرومــرو د نفــس پــه ـقـرار نــ

: زړه يې د بل داسې چا پـه واک کـې وي، ۱

 چې هغه د کوچني په څېر پرې لوبې کوي.

: د ديـن او دنيـا  ــولې مـادي او معنــوي ۴

 دټې ترې پاتې دي.

ـــا او ۲ ـــوړي آ خـــرت آ : د دني ـــه نوم فتون

شــخص تــه داســې پــه چټکــۍ ســره الره 

مومي، لکه اور چې د وچو لردو په ډېران 

 دډ شي.ور 

: کله چې د همدې مينـې ريښـې پـه زړه ۶

کې  ينګې شي؛ نو ذهـن لـه منځـه وړي، 

 د وسواس رامنځته کوي، ډېر ځله يې څښـتن

چې د ژوند له  ليونيانو په کتار کې وردډېږي،

  ولو رنګنيو نه، بې برخې کېږي.

: ډېر ځله پنځګوني حواس لـه کـارکولو ۱

بې برخې کوي، بيـا د  ـه او بـد تـر مـنځ 

 توپير نشي کولی. هي 

: تر  ولو بد اغېز يې ال دا چـې نومـوړی ۲

په ځينو حـاالتو کـې د خپـل ځـان، يـا د 

خپل معشوق، يا د کوم بل چا په وژلو، يا 

ــوړې  ــوي. د نوم ــوري ک ــو الس پ ځورول

ــې  ــدې کرغېړن ــه هم ــه: ل ــاروغۍ درملن ن

درملنـې الره د  ناروغۍ نه د ځان ساتلو او

ــروي او آ قر  ــو پي ــوي نصوص ــي او نب ــه ن پ

. همداراز، الله پاک ته د یهغوی عمل د

سوال السونه لپـه کـول دي، چـې اې زمـا 

ربه! له همدې کرغېړنـې نـاروغۍ نـه مـې 

وساته، که څوک په دې لومه کې کېـوتی 

ماتـه لـه  وي، بايد ووايي، چې اې الله

 «12» همدې بال نه د خالصون الره راو يه.

ناروا مينه(  نن سبا همدا وژونکې ناروغۍ)

 کنالوجي له پرمختګ سـره خـورا وده  د

کــړې. پــه زياتــه کرــه ځوانــان د همــدې 

تورې بال  کار شوي. نوې  کنالوجۍ که 

لــه يــوې خــوا يــو لــړ اســانتياوې رامنځتــه 

کړې، کوم چې تـرې سـتردې پټېـدل يـوه 

شر ـتېروتنه ده؛ خو له بله پلوه يې ځوان قـ

د بــې الرۍ پــر لــور موــار کــړی. ځينــو د 

م  د نـاروا مينـې مـزی   لفوني اړيکو پر

  ينګ کړی، ځينو د فيسبوک او ميسـنجر

ــه ځــان  ــې مــوخې ت ــه الرې دې کرغېړن ل

ــرام او  ــاپ،  يلګ ــو د وا س ــولی، ځين رس

ويډيوکال له الرې همـدې ژورې کنـدې 

ــږي،  ــاتې غږي ــبا زي ــن س ــدلي. ن ــه لوې ت

انځوريزي او ليکنيـزې رسـنۍ  د همـدې 

ـــت او  ـــونې، پايښ ـــو د پنځ ـــاروا اړيک ن

ينې دي. په دې پاکه خاوره  ينګښت سرچ

ــاتو او  ــمو عنعن ــور، ناس ــردي کلت ــې دپ ک

عاداتو د ترويج لپاره د لږ مادي امتيـازاتو 

په بدل کې زيار وباسـي، زمـوږ سـپېڅلی 

 کلتور، ارز تونه او وياړونه پرې دوا ي.   

 هــر مســلمان بايــد داســې مينــه او پايلــه:

محبت ولټوي، چـې پـه هغـه سـره د اللـه 

سه کـړي او د نومـوړي رضا تر ال  پاک

لپاره دتلپاتې دنيوي او اخروي خو ـيو او 

برياوو المل شي. او له  ولو هغو بدو الرو 

او بدرنګيو څخه ځان وژغوري، چـې لـه 

امله يې مسلمان د ژوند لـه  ولـو رنګينيـو 

خـرت لـه دردمـن آ څخه بـې برخـې او د 

عــذاب ســره الس او درېــوان کېــږي. هــر 

لـري، چـې د مسلمان د توان مطابق دنده 

التو او مـوادو آ  ولو هغو رسنيو او رسنيزو 

د هغه برخو په مخنيوي کـې کـار وکـړي، 

چې ځـوان قشـر مـو بـېالرۍ ، فحاشـۍ، 

، يعريانۍ او داسې نـورو الرو تـه وربـول

چې له کبله يې د هغه دين، دنيا او آخرت 

 زيانمن او دپرديو د قافلې مل شي.   

 مؤخذونه:

 (.14ق النجاة)ص: نسخة طو  صحين البخاري -1

 ]متفق عليه[. -2

 (.11رواه البخاري )ص:  -3

 (.133/ 31الموسوعة الفقوية الكويتية ) -4

 (.133/ 31الموسوعة الفقوية الكويتية ) -5

 (.۹۲۱/ ۱۶) الموسوعة الفقوية:  -1

 (.341/ 1 ) -تفسير ابن كثير -1

 (.243/ 2 ) -سنن أب  داود -3

 (.131/ 31ة )الموسوعة الفقوية الكويتي -1

 ( .13/ 1 ) السنن الكبرى للبيوقي )  -14

 (.۹۹۴۱۱۱اسالم ويب: فتوی رقم: )  -11

ــدواء  -12 ) الجــواب الکــافي لمــن ســیل عــن ال

 ، مع زياة و اختصار(. ۴۱۱ -۴۱۹الشافي: 
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 باشد حرام است، زیرا بعضـی از کارمنـدان

تا چیزی به آنان ندهند کاری  دولت فاسده
بدانندکـه گـرفتن ان آنـرا انجام نمی دهند؛ 

شان حرام و ناجایز اسـت و  هر مبلغی برای
مردم محسوب مـی  و حکم خداخیانت به 

شود؛ این عمل برخال  تعودات اخالقـی 
حـق  در و مـی باشـدو اصول امانت داری 

 .آیدب می احسبه مردم بیراره ظلم 
خوشبختانه با آمدن امـارت اسـالمی دامنـه 

آن  قتو  ،این پدید  شوم گرفته شده است
ــد  رســیده کــه  وترســند بظالمــان از خداون

در غیـر  اصول امانت داری را رعایت کنند
آن در بـاز پـرس اللــه متعـال نیــز قـرار مــی 

 گیرند.
دادن بـرای ابطـال حـق و یـا اجـرای رشوه 

کامـی کـه میـان مـردم  باطل به قاضـی و حا
یا صاحب کاری، جنایتی  ،دنکنداوری می

تبـاهی موجـب فسـاد و بـه است که منجـر 
خداونـــد متعـــال طـــوری کـــه گـــردد، می
 فرماید:می

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  چ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  

 ١٨٨البقرة: چھ  ھ

تــان را در بـین خــود بــه و اموال» ترجمـه: 
دادن آن را بــه  نـاحق مخوریــد و بـه رشــوه

حاکمان پیشکپ مکنید، تا از روی گنـاه و 
 را بخوریـدآگاهانه بخشـی از امـوال مـردم 

 «.درحالیکه شما می دانید
ــوهریره ــامبر اب ــت  از پی ــه روای اینگون

دهنـده و  خداوند رشـوت »نموده است که
 «2»«.کندمیگیرنده را نفرین رشوت

 روی مجبوریت رشوه دادن از
رشــوه در اســالم حــرام و از گناهــان کبیــره 

فرموده است:  شود و پیامبر محسوب می
ــــی: لالللل  الللللله الرابلللل  و ال ر رلللل  "  "" یعن

ــوه  ــده و رش ــوه دهن ــخص رش ــد ش خداون
را لعنت کرده است" و لعنـت یعنـی  ندهگیر 

دوری از رحمت خداوند، در نتیجـه یـک 
شخص رشوه دهنده و رشوه خوار خـود را 

اســت و انــواس  از رحمــت خــدا دور کــرده
هــا و مصــائب را بــرای خــود در دنیــا و بال 

 آخرت جلب کرده است.
 کتـاب خـود مـی نویسـد: شوکانی درامام 

ــی در ــرام در مغرب ــوغ الم ــرش بل ــرش  ش ش
این امـر منـوط  » :می نگارندحدیث رشوه 

باشـد،  به ظلم و خوردن حق دیگـران مـی
اما کسی که برای رفع و دفع ظلم و سـتم و 

بپردازد  ) به ناچاری(ضرر از خود مبلغی را
و بدون اینکه حق کسی دیگر پایمال شـود 
و فقط بـرای بدسـت آوردن حـق خـودش 

ی بر گردنپ نیست ولی شخص باشد گناه
 «1»شود. گیرنده گناهکار و ملعون می

باپرداخـت آن  شـخص مجبـوری که تشو ر 
بـدون  یعنـیحق خود را مطالبه مـی کنـد، 

پرداخــت مبلــغ نمــی توانــد اســتیفای حــق 
بر گیرنده آن حرام است  مبلغد، چنین نمای

زیـرا  و بر پرداخـت کننـده گنـاهی نیسـت،
خـود را مـی  ایشان با پرداخت مبلغی، حق

شدت گناهکار ه خواهد، گیرنده ی رشوه ب
 است زیرا چیزی را گرفته که مستحقپ نیست.
الزم به یاد آوری است  که این عمل پست 

 تحت هرعنـوانی کـه و غیرقانونی به همه و

اما رشوتی که برای دسـتیابی بـه حـق و 
 دفع ظلمی باشـد کـه هـی  راه دیگـری

ــد  وجــود ــن وعی ــد، در ای ــته باش نداش
 داخل نیست.

ــن ــاوجود ای ــا ب ــروزی  ام ــان ام در جو
بیپ از حد رواج گرفتـه  خواریرشوت

ای کـه درآمـدی از ایـن است، به گونه
گردد بـه راه عاید برخی از کارمندان می

مراتب از حقوق قانونی و ماهانـه آنـان 
خواری بـا ، حتی رشوتمی باشدبیشتر 

عناوینی سربسته به یکی از منابع درآمد 
ها مخفــی و کــاذب بســیاری از شــرکت

بسـیاری از معـامالت  حتی یل گشتهتبد
 در کـهگـردد بدون رشـوت منعقـد نمی

مـی گردنـد،  این میان افراد فقیر 
ــتن بســیاری از رشــوت ســبب از بین رف

ها و باعث فساد و تباهی بسـیاری پیمان
ــوانین از  ــدمات ق ــته و خ ــارگران گش ک

آن عـده عمومی سریع و خـوب بـرای 
ــام می ــرادی انج ــوت اف ــه رش ــرد ک گی

پردازنـد، امـا بـه آنوـایی کـه می
ـــوت نمی دهنـــد تـــوجوی رش

 هـای گردد و باید تـا مـدتنمی
طــــوالنی در نوبــــه بماننــــد از 

معاـــم  اینجاســـت کـــه پیـــامبر
هـــردو طـــر   ایبـــر  اســـالم

رشــوت دعــای بــد فرمــوده کــه 
ـــت  ـــان را از رحم ـــد آن خداون

، انداختــه اســت ربــدو خــویپ 
 عبدالله بـن عمـروطوری که 

 یـامبر: پکـه یـدنمامـیروایت 
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بـا او ســخن  امـا بـه نرمـی اسـت!
از  بگویید؛ شاید متذک ر شود، یا)

 خدا( بترسد!"
باید بـا روشـی  الزم است کهپس 

ـــا  ـــوام ب ـــندیده و ت ـــک و پس نی
ــر خــواهی رشــوه  حکمــت و خی

 د و حکمرده شو خوار نصیحت ک

آنرا برایپ روشن نموده و وی را 
از خشم و غضب خداونـد آگـاه 
سازد و از او بخواهد که توبه کند 

 ال حرام پاک کنـد.و خود را از م

قرآن مبارک خویپ می  خداوند متعال در
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  چ فرماید:

ڭ  ڭ   ڭ     ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ

 ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 ١٩١النحل: چۋٴۇۋ

یعنی: با حکمـت و انـدرز نیکـو، بـه راه  "
آنوا به روشی  پروردگارت دعوت نما! و با

 که نیکوتر است، اسـتدالل و منـاظره کـن!
داند چـه ارت، از هر کسی بوتر میپروردگ

کسی از راه او گمراه شـده اسـت؛ و او بـه 
 یافتگان داناتر است."هدایت

و شــما نتیجــه کارتــان را بــه خــدا واگــذار 
 نمایید و جز این وظیفه ی دیگری ندارید.

دست آوردن پروژه ه رشوه دادن برای ب
 :های ساختمانی

دسـت آوردن پـروژه ه رشوه دادن بـرای بـ
اختمانی یا هر پروژه دیگری جـایز های س

نیست، بلکه این رشـوه حـرام و از گناهـان 
 «5»کبیره می باشد. 

رشوه دادن زمـانی مبـاش مـی شـود کـه بـر 
شخصی ظلم شده باشـد و او راهـی بـرای 

 دفع آن ظلم نداشته باشد.
ه بـ ولی کسی که برای کسب مال دنیا مـثالً

دست آوردن پروژه ساختمانی بـه مـدیران 
ن یا ارگانی رشـوه بدهـد تـا پـروژه را سازما

بــه او بدهنــد و بــه دیگــران ندهنــد، او 
ــر  ــا اینکــارش ب گناهکــار اســت و بلکــه ب
دیگـران ظلــم مــی کنــد و حــق آنوــا را در 
مناقصه ضایع می نمایـد، از اینـرو نـه تنوـا 
رشوه دادن در اینحالت به معنای دفع ظلم 
نیست بلکه به معنای ظلم در حق دیگرانی 

آنوـا نیـز بـرای گـرفتن آن پـروژه است که 
ــام کــرده انــد.  متیســفانه در دولــت ثبــت ن

رشـوه دادن در جامعــه بــه مفسـده گذشــته 
ــر  ــود، از تبــدیل شــده  عمــومییــک ام ب

امارت اسالمی افغانستان مـی خـواهیم کـه 
ایـن پدیـد  حـرام و فسـاد را متوجـه بـوده 

 ربـگیرنـد و ریشـه کـن نماینـد بدامنه آنرا 
ر ایــن گنــاه و جــرم د اســت کــه انمســلمان
د، بلکـه از آن بشـدت پرهیـز نشـو نداخـل 

د و آخــرت خــود را بخــاطر مــال دنیــا نــکن
د، و دیگـران را هـم نصـیحت نخراب نکن

ــنمای ــزرگ دســت ن ــاه ب ــه از ایــن گن د ک
ـــای  ـــوه از راهو ـــای رش ـــد و بج بردارن

کـه خــدای متعــال قــرار داده  
کسب روزی کننـد کـه قـرآن کـریم مـی 

ــــد: ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڱ  ڱ  چ  فرمای

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ہڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ڭے    ے   ۓ  ۓ  ھھ

 ٤ – ٩الطالق: چۆ

کس تقوای الوی پیشـه کنـد، یعنی: و هر 
ـــراهم  ـــرای او ف ـــد راه نجـــاتی ب خداون

کند، و او را از جایی که گمان نـدارد می
دهد؛ و هر کس بر خدا توک ل روزی می

کنـد؛ خداونـد را می کند، کفایت امرش
 رساند؛ و خدافرمان خود را به انجام می

 ای قرار داده است."چیزی اندازه برای هر
دانشـمندان، الزم اسـت کـه  بر علمـاء و

مــردم را از گنـــاه رشــوه دادن و رشـــوه 
خواری آگـاه سـازند، و بـا ایـن آفـت و 
ــد متعــال  ــد. خداون ــارزه نماین ــاه مب گن

ــد و ــی کن ــان را ســرزنپ م ــ یوودی ن داب
کارشان که مال حرام می خورند زشت و 

 قبین می شمارد و می فرماید:
ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ 

ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ھھ   ھ

ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  

 ٠٤ – ٠٩المائدة: چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ٴۇۈ

بسیاری از آنوا را بنگری کـه در و یعنی: 
گناه و سـتمکاری و خـوردن حـرام مـی 

ــیار  ــتابند بس ــود ش ــه خ ــدکاری را پیش ب
نمودند. اگر علما و روحانیون، آنوا را از 
گفتار زشت و خوردن حـرام بـاز ندارنـد 

 کاری بسیار زشت است."
 :چگونگی توبه شخص رشوه خوار

ــره  ــان کبی رشــوه در اســالم حــرام و از گناه

میشـود، زیـرا خـوردن مـال مـردم  محسوب 

است که خـدای متعـال در مـورد مـی  حرام

 فرماید: 

 ١٨٨البقرة: چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں چ

ــه و  »یعنــی:  اموالتــان را در بــین خــود ب
 «.ناحق مخورید

 لال در حدیث مبارک نیز آمده است: ) 
ه وسلللل  الرابللل  يللل سللل ن اللللله صلللل  اللللله عل

بـــــر لعنـــــت خداونـــــد » فرمودنـــــد: 
 «3»«.گیرنده باددهنده و رشوترشوت

 چگونگی برخورد با رشوه خوار

رشوه در اسالم حـرام و از گناهـان کبیـره 
حـدیثی  طـوری کـه شـود محسوب مـی

 ید:قبالً تذکر گرد کرما رسول
لََا  الرااب  ه وسل  ييص النب  صل  الله عل » 

 «4»«َو اْل  ْرَ را 
وه دهنــده و گیرنــده هــر دو ملعــون "رشــ

هستند." اما در برخورد با رشوه خواران و 
آنوــا را نصــیحت اوالً رشــوه گیــران بایــد 

نمود، و قبل از هر چیز کسی کـه آنوـا را 
بـرآن اسـت   نصیحت می کند،

باید بـه قصـد رضـای خـدا و که شخص 
ــانه او را نصــیحت کنــد و قصــد  خالص

یـن کسـی کـه ا اصالش داشته باشد، بنابر
فقط بخاطر خشنودی خدا فرد رشوه خواری 

به طریقه حکیمانه  را نصیحت می کند، قطعاً 

از خشونت پرهیز می کنـد، زیـرا  می باشد و

خشونت نـه تنوـا موجـب نمـی شـود کـه او 

قبـول کنـد بلکـه گـاهی نتیجـه ی نصیحتپ را 

 عکس می دهد..
 خداوند متعال بـه پیـامبرش موسـی

ــا فرعــون را ــم  امــر کــرد ت ــا روش مالی ب
  نصیحت کند، چنانکه فرمود:

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  

 ٣٣ – ٣٩طه: چھ   ھ  ھ  ے  ے

اکنون( تو و برادرت بـا آیـات  ) یعنی: "
من بروید، و در یاد من کوتاهی نکنیـد! 

سوی فرعون بروید؛ کـه طغیـان کـرده ه ب
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( رسول اکـرم صـلی اللـه علیـه وال ر ر 
شــخص رشــوه دهنــده و رشــوه وســلم 

 را لعنت کرده است." ندهگیر 
مـی کنـد یـا بر کسی که رشوه خـواری 

رشوه می دهد، واجب است توبه کنـد، 
و برای همیشه دست از این گنـاه کبیـره 
بردارد، و با خدایپ عود کنـد کـه بـار 
مرتکب آن نخواهد شد، امید است الله 
متعال گناهپ را ببخشـاید کـه او بسـیار 

اران گـتوبه پذیر و موربان است و توبه 
را دوست دارد.و اما اگر توبـه کـرد، بـر 

خوار الزم است تـا امـوال کسـب  رشوه
بـه کـه شده را به صاحبانشان باز گرداند 

 :آن را بیان می داریمتفصیل 
اگر رشـوه دهنـده، آن پـول را بـرای  -1

رسیدن به حق خود، یـا دفـع ظلـم داده 
باشد؛ در آنصورت بر رشـوه خـوار کـه 

کــرده الزمســت پــول وی را پــس  توبــه
 ،باطـلطریقـه دهد، زیرا مـال او را بـه 

تجــاوز گرفتــه اســت. و از روی ســتم و 
اگر دسترسی به صاحب آن پول مقدور 

 یا آدرس آن شخص مشخص نبودهنبود
، و یــا ورثــه اش را بــودیــا فــوت کــرده 

بعــد از  نشناســد، در آخــرین مرحلــه
اگر موفق نشد پول پال بررسی و پرس و 

طریـــق واســـطه بـــه  یـــا از را مســـتقیماً 
در ورثه اش تحویل دهـد،  صاحبپ یا

نیـت بنام و  آن مال را می تواندیر آن غ
 صاحبپ صدقه دهد.

اگــر رشــوه دهنــده آن پــول را بــرای  -2
رسیدن به چیزی داده باشد که به نسبت 
وی حق نبوده یا ناحق بوده، و یـا بـرای 

 ظلم به دیگران بوده و یا امثال اینوا.
اگر کسی بـه  »عالمه ابن قیم می گوید: 

 د؛ مــثالًاو مبلغــی بــرای انجــام حــرام دا
برای زنا یا نواختن موسیقی و یـا خریـد 
شراب و برای شوادت دروغین و امثـال 

یعنی زناکار یـا  اینوا، و سپس توبه کرد)
ــین و  ــاهد دروغ ــراب و ش ــنده ش فروش
ـــغ  ـــد( و آن مبل ـــه کردن ـــده.. توب نوازن
ــزدش باشــد؛ در آنصــورت  ــان ن همرن

گروهی از علماء گفتند: توبه کننده باید آن 
صاحبپ بازگرداند، زیرا آن مـال  مبلغ را به

صاحبپ است درحالیکه آن مبلغ را به اذن 
شارس کسب نکرده، و یا در مقابـل منفعـت 
 مباحی از صاحبپ دریافت نکرده است.

توبـه از »گروهی دیگر از اهل علم گفتنـد: 
هر گناهی واجب است؛ اگر گناه بین بنده و 

النـاس تعلـق خداوند متعال باشـد و بـه حق
باشد، دارای سه شـرط اسـت: اول،  نداشته

بریدن از گناه و ترک آن؛ دوم، پشیمانی از 
انجام دادن آن؛ سوم، برنگشـتن همیشـگی 

گانه انجـام به گناه. و اگر یکی از شروط سه
  «1»نشود، توبه صحین نیست.

در حق  و اگر گناه به انسانی تعلق داشت، )
یک انسان بود( دارای چوار شـرط اسـت: 

، و چوـــارم: از حـــق آن ســـه شـــرط بـــاال
و را شخص، برئ و پاک شود و شـخص، ا

آن حق، مال حالل کند؛ بدین معنی که اگر 
یا مانند آن باشد، آنـرا بـه او پـس دهـد، و 

ماننـد آن اسـت،  اگر حد قذ  و بوتان یـا
خـود را بـرای  دست آورد) تمکین او را به

حد آماده کند و بپذیرد( یا طلب عفو کنـد 
او بـدی گفتـه و غیبـت  و اگر پشت سر، از

  «3»«.کرده است، از او حاللیت بطلبد
 رشوه در قالب هدیه 

از آنجـایی کــه رشــوه خــواری یــک عمــل 
و غیـر قـانونی بـوده و در  زشت، 

عر  عامه مـردم نیـز بـه عنـوان یـک امـر 
ــده  ــناخته ش ــی ش ــر اخالق ــامطلوب و غی ن
است، بیشتر تحت عنـاوین دیگـری مثـل: 

مه، پول چای و هدیه از شیرینی، حق  الزح
شود و رشوه گیرنده با تغییر نام و آن یاد می

عنوان، زشتی و قباحت عمل خویپ را بـه 
پوشاند؛ در حالی که تغییر نام زعم خود می

ــت  ــوان، در ماهی ــوه،  و عن رش
ـــدارد و زشـــتی آن را دگرگـــون  ـــیثیری ن ت

ــن  نخواهــد کــرد. ــه ای چنانرــه در حــدیثی ب

 روایت آمده است:
ه وسلل  يلعل  ابل  يتهتلة عل  النبل  صلل  اللله عل

هللله ية علعللله فِهللل ه لللله ه يلللتللل  بلللفَ أخ»قللهن
 «1»« ه ت  يب اي الربهيفمبلهه، فم  ي   بهبه عظ

روایـت مـی  ابی أمامه از رسول کـریم
کسی که بـرای بـرادرش  " کند که فرمود:
پ هدیه بدهد لدر بد  او شفاعت نماید و

 هداق آمــبـه تحقیـ آنـرا بپــذیرد، او نیـز و
بــه درواز  از دروازه هــای خــود را کــرده 

حدیثی که ابن عابـدین  در " و بزرگ ربا
کتــب حــدیث آورده  در کتــاب خــود از

ــد اســت، ــی کن ــل م ــی  :نق ــول گرام رس
مــردی را بــرای جمــع آوری  اســالم

مالیات، میموریت داد. آن شـخص بعـد 
رســـید و  از مــدتی، خـــدمت پیـــامبر
آوری جمع  اموالی را که به عنوان مالیات

تقدیم کرد و مقـداری  کرده بود، به پیامبر

را به عنوان اینکه به شـخص خـودش هدیـه 
 شده بود، پیپ خود نگه داشت.

خیلی ناراحت شد و باالی  پیامبر اکرم
 منبر رفت و فرمود:

َاَل لله  َعللل  َاْع هلانلله ))   لللل اَلبلْ م لل ن  عتلله بللهن  اْلاهتا
للْ  َو َهلللا ا ْهلل اه للل  فَلَهلل ما َ َلللَس فلل  َهلللا َلک 

ا. َ َو ْه اهيْنظ ر  لا ع ا اللاها ي اها َاْو ف  بَ يقَلْارا بَ 
َهه َبلع ا ا َ يالالاه اَلْفسا  با  نلْ َا يِْخ ل  َاَإ   تا ئه  اا

 ((.َْ ال ه  َعل  َ قَلَب اها عهَتةا يْ َ. اْلما ع هَ  
ــرای می شــود کــارگزار مــا را! کــه او را ب

گویـد: می کنیم،کاری مـیمور مـی انجام
این برای شما و این هم به من هدیه شده 

اش و است! چنین شخصی اگر در خانـه
نشست، آیا کسی بـه یا در خانه خدا می

داد؟ قسم به خدایی که جانم او هدیه می
ــزی از آن  در دســت اوســت! کســی چی

ــدایا(  ــرد، مرا نمی)ه ــه روز گی ــر آنک گ
شـده و  پ آویـزانقیامت آن را به گـردن

 ادامه دارد...«14»«کند.می حملآن را 
 مآخذ:

 . يخ 312ص 5نیل االوطار، ج  -1
 . 331/ 2مسند احمد   -2
 .143/  5فتن الباری  -3
 .                                                                                     3354سنن ابو داؤد / -4
 (.3354ابو داود ) -5
و ابـن  1331و ترمـذی  (3534أبو داود)  -1

 ( و صححه األلبانی فی" 2313)  ماجه
 . 33ریاض الصالحین ص  - 1
 . 34ص  1ریاض الصالحین، ج  -3
 .211/ 5 مسند احمد 3541ابو داؤد   -1
 .51حاشیه ابن عابدین، ج، ص  -14
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شري  ـولنې ـد اسالم مقدس ديـن د بـ

هي   ه او بده کړنه پټه نه ده پرېښې او د 

ــانانو ــوون انس ــدايت او الر  ــاره  ېد ه لپ

رالېـــږل شـــوی د اللـــه کتـــاب او نبـــوي 

ــديو  ــو او ب ــه د نيکي ــانانو ت ــث انس احادي

ارز ت او قباحت ورپه نښه کـړی دی او 

د عقل خاوندان بيـا د همغـو پـه چوکـا  

ـــوي تګـــالره  ـــد او دني ـــل ژون ـــې خپ ک

تعقيبوي، لکـه څنګـه چـې پـه دنيـا کـې 

نيکۍ د حسناتو په تله کې ارز ـت لـري 

مدا ډول بدۍ هم د سيئاتو په ترازو کې ه

زيان لري، خو ددې لپاره چـې مسـلمانان 

له زيانونو نه وژغورل شي او اخروي دټـه 

يې په برخه شي نو علمـاء مسـؤليت لـري 

کوي او وينه ترې څښي همداسـې حسـد 

هم له حسد کوونکي سره همداسې عمـل 

لـه الش کې د هغه نعمـت طکوي او په اص

منځه وړلو ته وايي چې متعال رب پـه بـل 

چا بانـدې کـړى وي او حاسـد زړه ورتـه 

تنګ کړي چې متعال رب ولې دا نعمـت 

په ده باندې کړى دى او ددغه نعمـت لـه 

 .منځه وړلو ته مال تړل حسد ويل کيـږي

حاسـد انسـان دا غـواړي چـې دا نعمتونــه 

فقـط زمـا لپـاره دي وي بـل دې تـرې پـه 

وي زما په انـد د حسـد بشپړ ډول محروم 

جامع تعريف که داسې وشي نو بوتـره بـه 

وي چې حاسد انسـان د بـل د نعمتونـو د 

ختمولو ډيره هيله لري که څومره هم دده 

ــقت او  ــر مش ــې ډي ــار ک ــه دې ک ــاره پ لپ

 .خواري هم وي

: علماوو د حسد څلور مرتبې ذکر کړي

: تمني زوال النعمة عن المنعم عليه االولى

د هغـه نعمـت د  ،للحاسـدولو لـم تنتقـل 

زوال هيله کول چې پـه چـا بانـدې شـوى 

دا نعمت حاسد تـه منتقـل څه هم وي که 

تمنــي زوال النعمــة عــن  الثانيــة:نـه شــي 

د هغه نعمت  ،حصوله عليوا المنعم عليه و

چــې پــه مــنعم بانــدې  د زوال هيلــه کــول

ــوى وي او ــت  ش ــه د دې نعم ــد ت حاس

تمنـي حصـوله  الثالثة:حصول هم وشي 

  مثـل النعمـة التـي عنـدالمنعم عليـه عل

حت  ال يحصل التفاوت بينومـا فـاذا لـم 

يستطع حصوله عليوـا تمنـي زوالوـا عـن 

د هغه نعمت د ترالسه کولو  ،المنعم عليه

هيله کول چې منعم باندې شـوى وي ان 

تر دې چې د دواړو تـر مـنځ هـي  فـرق 

ـــت د  ـــرې د دې نعم ـــه چي ـــي، ک رانش

نـو دى  حاصليدو وسه يې ونـه ورسـيږي

هيله لري چې بـل نـه دې هـم دا نعمـت 

 .زايل شي

تمني حصوله علـ  مثـل النعمـة  الرابع: 

التي عند المنعم عليـه مـن غيـر ان تـزول 

د هغـه نعمـت  ،عنه ويسم  حسداً مجازاً 

د ترالسه کولو هيله کول چې منعم باندې 

له دې چې منعم نه دې دا  شوى وي بغير

ويل ته مجازاً حسد  ېنعمت زايل شي د

 .کيږي

د حسد زيـان همـدا چـې  :د حسد زيان

حاسد په متعال رب باندې هر وخت بـد 

ــر ــه وي، د ده فکــر پ غلطــې خــوا  دمان

کوي د ده قول او عمـل شـپه  باندې کار

بــې  اواو ورځ پـه متعـال رب د بـددمانۍ

بـالمعرو  او نوـی عـن  چې د امر

المنکر مسؤليت پـه  ـه تودـه اداء 

کړي، په دې ليکنه کې د کينـې او 

ـــوي  حســـد پـــه اړه د قـــرآن او نب

  .ارشاداتو په رڼا کې بحث کوو

 :  د حسد لغوي او اصطالحي معنا

ــد  ــزد حســد د ځین ــه ن و علمــاوو پ

حسد نه اخيسـتل شـوى دى چـې 

معنا يې کټمـل راځـي لکـه څنګـه 

چې کټمـل د انسـان بـدن زخمـي 
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عــدالتۍ بانــدې اظوــار کــوي د حاســد 

انسان سوچ او فکر د اصالش کاميابۍ نه 

راتلونکې جوړولو خپلې  د محرومه وي

ځاى هر وخت له خفګان او فکرونو  پر

سره مخ وي هغه څوک چې متعال رب 

په خپلو خوږو نعمتونو نـازول  دى؛ دا 

حاسد انسـان هغـه هـر وخـت مجـروش 

کوي او زيان ورته رسوي، له ذلت سره 

يې مخ کوي د دې په اړه موږتـه متعـال 

کـې تعلـيم راکـړى  کـریم نآ رب په قـر 

نـه پـه متعـال رب  چې د حاسد لـه شـر

سره پناه وغواړئ، ورپسې متصل يې دا 

الفا  هم زيات کړي چې زه په چا سره 

پنا غواړم هغه په  ولو غالب دى او د ده 

بانـدې دى، د  قدرت او اقتدار پر  ولـو

دې شر خالق همدا متعال رب دى هي  

ده د قدرت او علم لـه دايـرې ديو ش  

حاسد دې د لږ وخت  ،څخه بور نه دى

اره فکر وکړي هغه رب چې د فر ـتو لپ

او پيريانو په مخکې انسـان تـه اهميـت 

ورکړ او د اشر  المخلوقات درجه يې 

کار نه ه لرل پ ورکړه، له ده سره هي  کار

ده عـزت بايـد کـم احسـاس نـه  دي، د

 .شي

 :ياتونهآ د حسد په اړه قرآني 

ک  ک  ک  ک   گ  گ  چ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   

ں  ڻ  ڻ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں 

 ١٩٢البقرة: چڻڻ

ډير اهل کتاب دا خو ـوي چـې  ژباړه:

ږي چې تاسې له ايمان راوړلو ېکه وتوان

وروسـته بېرتــه کـافران کــړي او دوى دا 

کار د هغې کينې لـه املـه کـوي چـې د 

ځان له خوا يې لـه تاسـې سـره لـري او 

حقيقــت دا دی چــې دوى دا هــر څــه 

وروسته له دې کوي چې حق ورته  ـه 

ايه  کاره شوی دی پـه بـل ځـای له ور 

 :کې متعال رب فرمايي

  ڄٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  

 ١٣النساء: چچ  چ

یا کینه کوي دغه یوودان لـه خلکـو آ ژباړه:

سره په هغه څه کې چې متعال رب دوی تـه 

له خپله فضله ورکړي دي، نو په تحقیق سره 

ــه  ــراهیم اوالد ت ــاب او حکمــت مــوږ داب کت

ورکــړی دی، مــونږ دوی تــه لویــه پاچــاهي 

یتونــو کــې آپــه پورتــه مبــارکو  .ورکــړې ده

متعال رب د یوودو د سرکشۍ او تمرد المـل 

حسد دڼلی، اهل کتاب سـره لـه دې چـې د 

او قرآنکریم پـه حقانیـت  ـه  کرمرسول ا

پوهېدل خو بیا يـې هـم پـه هغـو بانـدې لـه 

یوودانـو  ایمان راوړلو انکار وکړ ځکـه چـې

ځانونه د بنو اسحاق اوالدونـه دڼـل او هیلـه 

من وو چې د تـل پـه څېـر بـه نبـي لـه دوی 

څخه  اکل کیږي نوله همدې امله يې په بنو 

. اسماعیل عربو کې د نبي  اکل نـه لورېـدل

ــو  ــو نعمتون ــان د  ول ــه او ځ ــه لورین همدغ

مستحق دڼل وو چې دوى يې بـاخخره کفـر 

صحابه کرامـو او  کرمته مخ کړل، رسول ا

ته له هي  ډول ځور او کـړاو ور رسـولو ډډه 

نه کوله د همدې کینې له امله يـې ځانونـه د 

 .دوزن کندې ته په لوی الس ور وغورځول

حســد او کينــه  :د حســد پــه اړه احاديــث

داسې يو بد عادت دى چې د دې په مذمت 

کې دڼ شمېر احاديـث راغلـي دي، دا خـو 

د پــه ظــاهره خبــره ده چــې حســد د محســو 

نعمت باندې کيږي، متعال رب چې څـوک 

يو نعمت باندې ونازوي نو دويم کس چـې 

دا نعمت ودوري حتماً  ه پـرې نـه لګيـږي 

عـن أنـس بـن مالـ   . »ته حسـد وايـي دي

رضي الله عنه، أنت رسول الله صل  الله عليـه 

وسلم قـال: ال تباغضـوا، وال تحاسـدوا، وال 

 متفق عليه «اتدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانً 

ې رسـول ـت دى چـرواي سـله ان اړه:ـژب

فرمايي تاسو له يو بل سره بغـض مـه  کرما

کوئ، يو بل سره حسد مه کوئ، يو بـل تـه 

ــد  ــال رب ب ــه نيســ  او د متع ــه م تدبيرون

 .ه ش ڼبنددان او ورو 

: ملسو هيلع هللا ىلصَعللْ  يَباللي ه َرعْلللَرَم قَللهَن  قَللهَن َ س لل ن  اللاللها 

َسَ ، هاعاهك  ْ  ََ ِْك لل    اصا فَ  َواْل َسلَ  َع ََ َسلَنهسا  اْل ََ  اْل
ِْك ل   َكَ ه َََ  َ  الناه    َ  ه   .اْل . أاب و أاْخراجا دا   دااو 

نـه روايـت دى چـې  د ابوهريره ژباړه:

فرمايي ځان له حسد څخـه  کرمرسول ا

وســات  ځکــه چــې حســد نيکــۍ داســې 

. خوري لکه څنګه چې اور لردي خوري

 د دې حضرت عالمه مال علـ  قـاري

حديث په تشرين کې ليکلـي دي، تاسـو 

د مال او دنيوي عزت او شورت کې د چا 

سره له حسد نـه ځـان وسـات ، حاسـد د 

حسد په کولو سـره ناسـت وي چـې د ده 

ــه  ــږي لک ــه ختمي ــه کبل ــانې د دې ل نيکي

څرنګه چې اور لرديو لره خـوري د مثـال 

په ډول حاسد د محسود په حسد کې هـر 

بله د ده وخت بوخت وي چې د دې له ک

نيکيانې محسود ته حواله کيږي په نتيجـه 

نو کې او د حاسـد کې د محسود په نعمتو 

ــا ــه نقصــاناتو زي ــات  راځــي) والیتپ مرق

ر شوير حکيم االمـت مفتـي مفس( الفاتين

د دې حـديث النـدې  احمديار خان

ليکلي دي چې حسد او بغـض دا ذريعـه 

جوړيږي د نيکيانو بربادولو لپاره د حاسد 

همداســـې پـــه دې کـــار ســـره  نيکيـــانې

ختميږي د حاسد نيکيانې محسود ته ځي 

دى تپ الس پاتې کيږي بايد فکر وکـړو 

يـوه  چې د ارتداد او کفر نه ماسوا

نيکيانې نه بربـادوي بايـد  هم دناه

و وايم د نيکيانو سره دناهونه بښل 

 :کيږي متعال رب فرمايي

 ١١٣هود: چۓ   ڭ  ڭ  ڭچ 

اهونـه بې شـکه نيکيـانې دن ژباړه:

 .ړنګوي

هللا َوَعلللْ  اَاَلللسا قَلللهَن قَلللهَن لاللل  َ س لللْ ن  ا
 ااصْ  بنلللل ا  علللله وسللللل  ليللللهع للللللهصللللل  ا
ل َ  وَ    ْهبا َ  َاصْ  َقَ ْ سَ   فال ْ  سَ يْ َولَل   ْ سا
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 د چا په اوالد سره حسد.  5 

ه اوالد يــا د بالخصــوص نرينــ

 .ترقۍ سره سوزيدل اوالد په

 او عـزت ،د چـا پـه شـورت .1

 .استعداد باندې حسد کول

ـــه  ـــه صـــحت. 1   ،د چـــا پ

ــان راحــت  او خوشــالۍ ،اطمني

 .لباندې حسد کو 

معامالتو باندې د  عيامتاج. 3 

د ترقـۍ پـه پــار سـوزيدل لکــه 

ــ ــ وقومون ــد  وملکون ــه لــور امي د بربــادۍ پ

 .ساتل

ور هـم المحـدود د له دې ماسـوا نـ. 1

حسد الملونه شته چې حاسد يې ډيـر  ـه 

 .پييندل  شي

امـام  :اقـوال وود حسد په اړه د علما

فرمـايي حسـد هغـه لـومړۍ  ابن عيينـه

دناه ده چې په آسمان کې د متعال رب نـا 

فرماني ورباندې شوې ده يعنـي شـيطان د 

ســره حســد پــرې وکــړ او همــدا  دمآ 

د متعـال  مکې بانـدېځ پهلومړۍ دناه ده 

 د رب نافرمــاني وربانــدې شــوې ده يعنــي

ــد  دمآ  ــل ورور حس د زوى ســره خپ

جواهر  وکړ او هغه يې قتل کړ)المجالسة و

چې ما بنو  :فرمايي امام اصمعي( العلم

 کـوچیغذره نـامي قبيلـه کـې يـو اعرابـي 

کاله عمر و مـا لـه  ۹۲۱وکوت چې د هغه 

د عمـر راز ږهغه وپو تل چې د دومـره او

هغه راتـه پـه ځـواب کـې و ويـل څه دى 

چـې حســد مــې پريښـود ځکــه تــر اوســه 

رجاء  ()المجالسة وجواهر العلم ژوندى يم

څـوک چـې مـرګ  :فرمـايي بن حيوة

 ډير يادوي هغه حسد او خوشالي پريږدي

ــاءح) ــة االولي ــه (لي ــن عيين ــفيان ب  س

حسد له کينـې څخـه راوتلـ  دى  :فرمايي

ه چې تعبير ترې په شر سـره کيـږي او کينـ

 دکې پـاتې کيـږي او پـه چـا کـې چـې ه پ

حسد ذره هـم وي هغـه سـالمت نـه پـاتې 

مقصـد دا دى چـې  (کيږي)حليـة االوليـاء

ــد ــه ،حس ــاني  او کين ــې روح ــض داس بغ

امراض دي لومړى خو انسـان نيکيـو خـوا 

ي بلکې کوم نيک اعمال يې و ته نه را جلب

چـــې کـــړي وي هغـــه ضـــايع کـــوي او 

عمالو نه همداسې ورو ورو انسان د نيکو ا

کوي په دنـاهونو کـې يـې ديـروي او  ېلر 

متعال رب ترې د نيکو اعمالو توفيق اخلي 

 .بيا يو نيک عمل هم نه شي کول 

د دې زيانو په  :د حسد د عالج طريقه

اړه فکر کول په کار دي چې د حسـد لـه 

ــه ــد کبل ــيږي حس ــه رس ــن او روش ت  ذه

کــونک  مــدام غمــزده وي ځکــه د نــورو 

م او بـې شـماره وي نـو لپاره نعمتونه مـدا

ــانۍ او  ــه د پريش ــه دې کبل ــذا ســړى ل لو

ناهيلۍ په اور سوځي د دې زيانونو په اړه 

و فکــر کــول پــه کــار دي چــې معصــومين

د حاسد د دين او آخرت په علیوم السالم

د مثال پـه ډول حسـد د  ید یاړه بيان کړ 

 ،حســد ايمــان ختمــوي ،ديــن آفــت دى

نـه حسد د متعال رب د واليت او دوستۍ 

حسد د متعال رب د  ،د وتلو سبب درځي

حسـد د عبـادت  ،کارونو سره د مني ده

او د تــوبې شــفاعت د نــا قبليــدو موجــب 

حسد د دناهونو جـرړه ده داسـې  ،درځي

ذهن جوړول په کار دي چې د حسد سره 

متناقض وي يعني د باطني بـدۍ پـه بـدل 

کې پاکي د زړه وسعت پيدا شـي د ذلـت 

نفــس عــزت  او حقــارت پــه بــدل کــې د

تکريم ته ودورئ د ځان سـتايلو پـه بـدل 

د مني په دوستۍ  ،تواضع پيدا شي ،کې

د حسد د غو تنې خال   ،سره بدله کړئ

ــې ــدل ک ــه ب ــړئ د خفګــان پ  ،عمــل وک

خوشالي او د بداخالقۍ په بـدل کـې  ـه 

اخالق د بد ويلو په بدل کې ستاينه غـوره 

عمل اختيار کړئ الکړئ داسې د ژوند طرز 

ت باعث ودرځـي د حسـد تـر چې د محب

 ولو  ه عالج دا دی چی د حاسـد لپـاره 

بايد د خیر دعا وکړاى شي که څه هـم دا 

ډیر تریخ غړپ دی مګـر دواړو تـه ډیـره 

 دټه لري.

لنډه دا چې حسد او کینه داسې عادلـه 

ـــد  ـــل خاوند)حس ـــومړی خپ ـــې ل ده چ

 کوونکی( له منځه وړي.

ََإللل ا  َ للل    قَلْلباللل َ  َالللَل ث للل ا قَلللهنَ  َا هبل َن ا عللل فَهفلْ
َملللْ   لللْ  س لللنا ا  َوَتلللْ  َاَإللل ا س لللنا ا  فلْ َوٰذلالللَ  تا

 .ة  َوَتْ  َاَإبانا  َ هَص َتااَ  فا  اْلَجنَاَإبانا 
 رواہ الجامع ترمذی

ــه  ــه ن ــال  عن ــه تع ــس رضــ  الل د ان

 ېراته ويـل ا کرمروايت چې رسول ا

زويه تر خپل توانه داسې سوار او ما ام 

د ځان سره ولره چې د هـی  کـس سـره 

 ېهم پـه زړه کـې حسـد ونـه لـرې او ا

زويه دا کار زمـا د سـنتو څخـه دی کـه 

څوک زما د سـنتو سـره مينـه لـري هغـه 

اصالً زما سره مينه لـري کـه څـوک زمـا 

 پـه  سره مينه لـري نـو هغـه بـه زمـا سـره

 .جنت کې وي

  :د حسد مختلف ډولونه

د چا په يو  ه شي سره سـوزيدل . 1

کـار  ،موبايـل ، ه کور ،لکه  ې کپړې

ــور  ــه شــيان هــم  همداســې د ژونــد ن

 .راځي

حسـد  د چا په  ـه اوصـافو سـره .2

 ،کـــول لکـــه  ـــه شـــکل او صـــورت

  .شخصيت همداسې نور

د چا په باطني خصوصياتو باندې . 3

 ،عزت ، ه اخالق ،احسد کول لکه تقو 

 . مينه همداسې نور ،غيرت

ارتقـــاء ســـره  اود چـــا پـــه مـــال . 4

 ـه  ،لـوړ تعلـيم ،سوزيدل لکه کاروبار

 .ه همداسې نورددن
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بسـتن در  ی صـفهاروش، فضایل و شده

ی کـه هـایکاستو به کمی و  شدهانیبنماز 

در ایــن مــورد در عمــل مســلمانان وجــود 

 است. شده اشارهدارد، 

 صف از نگاه شریعت

ــرای ادای  ــاب ــر  نمازه ــی از ط ی فرض

شریعت نوعی ناـام اجتمـاعی بـه طریقـۀ 

صــفو  و شــکل جماعــت را در بــر مــی 

 گیرد تعیین گردیده است.

ــه را  ســول اکــرمر   ــن شــیوه و طریق ای

تعلیم فرمودندکه: مـردم صـف بسـته برابـر 

ایستاده شوند، این روش بـرای ادای نمـاز 

 نبسیار أحسن و سـنجیده اسـت بوتـر از آ 

آن تکمیل،  به خاطرصورتی وجود ندارد، 

 هاصــفمــی فرمودنــد:  دیـتیک 

ــه شــود) هــی   طوربــه كامــل راســت گرفت

پـیپ و نـه یـک   نیااحدی نباید نه یک 

ــا ــس ن ی ــد صــف اول  پ ــد(، اوالً بای باش

تکمیــل بــاز صــف دوم، افتتــاش شــود امــا 

صاحبان علم و فضل، بایـد در صـف اول 

و  هابرــهپشـت ســر امــام ایســتاده شــوند، 

نابالغان در آخر صف بگیرند، امام از همه 

یــک صــف پیشــتر در وســط صــف اول 

امور نام  همهنیااز  و مناور ایستاده شود

رتیب و تکمیل جماعت مـی باشـد کـه و ت

در شریعت اسـالمی نمـاز جماعـت بـه 

ای دارد که به صف بسـتن ویيهخود روش 

اقامــه مــی گــردد. ایــن روش صــف بســتن 

اهمیـــت مومـــی در نمـــاز دارد و دارای 

ــت؛ از  ــالمی اس ــریعت اس ــایلی در ش فض

به هنگام اقامه نماز  جوت پیامبر اکرماین

ــه  ــفب ــدی  هاص ــه ج ــتی آن توج و درس

ـــدمی ـــدین،  کردن ـــای راش ـــی خلف و حت

و  لو کنتر کرام را برای  صحابه از یاشخاص

ین یـــی نمـــاز تعهاصـــفراســـت کـــردن 

و ایشان برای تحقـق ایـن هـد   کردندمی

راسـتی و  . پیـامبرگشـتندیمها در صف

را باعث درسـتی و راسـتی  هاصفدرستی 

و کجـی آن را باعـث کـج  نیمؤمنی هادل

ــــدن  ــــادلش ــــؤمنی ه ــــدگی  نیم در زن

 .خواندند شانیاجتماع

، حتـی مجمـوس دراما امروز مسـلمانان 

جمعه و جماعات، هنگام ادای نماز  امامان

 هاصـفی و راست بـودن درستبهجماعت 

ی فراوانی هایکاستو  هایکمتوجه ندارند، 

کـه  شـودمیدیـده  شـانیها نمازدر صف 

راسـتی و کجـی  طبق فرموده رسول اکرم

 رگذاریتیث شانیاجتماعآن قطعاً در زندگی 

 است.

 پرداختـهله یدر این نوشته به همـین مسـ

به نحو احسن مـؤثر اسـت انجـام  آن را

 دهد.

 به مرتب کردن صفو  رسول اکرم

ــام  ــاً اهتم ــالً شخص ــدکردهعم و در  ان

ــه امــت تلقــین و  آن رامواقــع متعــدد  ب

بیـــان  آن راو ثـــواب  انـــدکردهتعلـــیم 

، انـدفرموده تشـویق برانجـام آن کـرده 

ی و اعتنـائیبمورد  در اينکسانی را که 

شـدیداً تنبیـه و از  کردنـدمیی پروائیب

 .داشتندیم بر حذرعذاب الوی 

از حضرت عمـر منقـول اسـت کـه او 

و  صـفتـا  کردیم موظفرا  نفر کی

را راســت و برابــر کنــد و تــا زمــانی کــه 

راست  هاصفکه  دادندینمایشان خبر 

 گفتند.و برابر شده است تکبیر نمی
 عثمــان و  و 

 چنــــینایننیــــز  علــــی

 اسل  وا: » فرمودندیمو  کردندمی
صـــف هـــای تـــان را « ف فک صلل

  ؛ وراست و برابـر کنیـد

ــی فــالن : »فرمودنــدیمــ عل

شخص کمی پیپ ایستاده شو و 

بـه  چنـیناینو « فالن  کمی پس

ــاز  ــتادن نم ــر ایس ــت و براب راس

و تنبیـه  دیتیک هاصفگزاران در 
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ــردن ــراو  از صــف ک ادای  طیش

 «3»نماز است.

و در روایتی از مسلم آمده که: 

ــردن  ــر ک ــفبراب ــه ازو  ص  جمل

 «4»کمال نماز است.

و غیـــره از  داوددر ســنن ابـــو 

 تیـروا انـس طریق 

 رسول اکرم کههنگامی که شده

اول  سـتادندیایمـنماز  ۀبرای اقام

 خــود نگــاهی بــه ســمت راســت

 و: برابـر ایسـتاده شـوید فرمودندیمکرده 

و  تــان را راســت کنیــد، ســپس بــه صــف

ســـــمت چـــــپ خـــــویپ روی آورده 

و  صف و: برابر ایستاده شوید فرمودندیم

 «5»گیرید،تان را راست ب

حدیث و احادیث دیگـر معلـوم  نیاز ا

بخصـوص در  که رسـول اکـرم شودمی

ــر کــردن  ــه براب ــام بــرای نمــاز ب هنگــام قی

ـــام و  هاصـــف ـــدر اهتم ـــه ق ـــتیکچ  دی

ــدمی ــن مناــور در بعضــی کردن ، روی ای

امام به سمت راست  اند كهنوشته هاکتاب

ــاز  ــاز در نم ــرده ب ــاه ک ــود نگ و چــپ خ

 جماعت شروس کند.

حالـت بسـیاری از ائمـه مسـاجد مـا اما 

اسـت، خداونـد  آوررنـجبسیار اسـفبار و 

ــان  ــیب ایش ــالش نص ــل و اص ــق عم توفی

هـــی   بــارهنیا در هــاآنفرمایــد، زیــرا 

در محـراب  کـههنگامیتوجوی ندارند و 

هــم بــه پشــت  بــارکی شــوندمیایســتاده 

چگونـه  هاصـفکـه  کننـدنمیخود نگاه 

 !اندستادهیااست و مردم چطور 

از حضرت نعمان بن بشیر روایت اسـت 

و  مــا را چنــان صــف کــه رســول اکــرم

را  رهایتگویا با آن  کردندمیراست و برابر 

که پنداشتند مـا  وقتآنتا کنند میراست 

کـه چگونـه بایـد  میادهیفوممقصودش را 

صف بسته کنیم، یک روز از بیرون آمده 

بر جای نماز ایسـتادند تـا نمـاز را شـروس 

نزدیک بود که تکبیر گفته شـود و  کنند و

ــردی  ــه م ــد ک ــد، دیدن ــاز کنن نمــاز را آغ

، آنگـاه برآمـدهاز صـف بیـرون  اشنهیس

خود  هایصففرمودند: ای بندگان خدا! 

خداونــد  اگرنــهرا راســت و برابــر کنیــد و 

متعال در میان شما حتماً اختال  خواهـد 

 «1»انداخت.

 باعـر ی جنگـی ارهـایت: چون هتبصر

، لذا برای بیان کردن بودیمت نوایت راس

 طوربه، زیچکراست بودن و برابر بودن ی

را  رهــایتۀ آن لیوســبه: »گفتنــدیمــمبالغــه 

 ازحـدیث  ، غـرض راوی«کنندمیراست 

در  آن کـه  اسـت نیـاجمله  اين

 کردنـدمیکوشـپ  قـدرآنبرابری صف 

 پیپ وپسهم  یکه احدی به مقدار اندك

ــودینمــ  کــههنگامی رســول اکــرم ؛ وب

را دیدنـد  آن شخصی توجویبسستی و 

در حال غصه و خشـم خـویپ را اظوـار 

کردند کـه: اگـر در راسـت کـردن و برابـر 

 دیکنیمی توجویبکردن صف کوتاهی و 

این عمل در میـان  سزاخداوند در کیفر و 

. قابل ذکـر آوردیمشما اختال  را پدید 

یـی پروایباست که در این زمان غفلت و 

ــه  ــردم ک ــاره دراز م ــده  هاصــفی اب دی

، شکی نیست کـه يکـی از علـت شودمی

و کیفرهای اختالفات موجـوده امـت  سزا

نسـبت بـه  شـانیتـوجویباسالمی همین 

 بوده باشد. هاصفراست بودن 

ــعود انصــاری  از  -41 ــو مس اب

) هنگــام  روایــت اســت کــه نبــی کــریم

ــت( )  ــاز جماع ــهایســتادن در نم  مناورب

ی مـا هاشـانهفو  مـا( بـر صـدن برابر کر 

برابر و راست : » فرمودندیمدست کشیده 

ــپسبایســتید،  ــا  پیوپ ایســتاده نشــوید ت

دچـار  بـاهمی شـما هـادل نـاکردهیخدا

عـالم و  كسـاني كـهو باید  اختال  نشود

هوشــیار هســتند پشــت ســر مــن متصــل 

 در ايــن کــه یایسـتاده شــوند و بــاز کسـان

ز کسـانی و بـا انـدکینزد هاآنوصف با 

 «١».کردندمی

 وفصفن حکم تنظیم کرد

ی نمـاز هاسـنتاز آن  هاصـفبرابری 

ــر آن  ــاز ب ــال نم ــه حســن و کم اســت ک

عالمـــه ظفـــر احمـــد  ،ســـتا موقـــو 

: از ظـاهر سـخن نـدیفرمایمـ عثمانی

که برابر کردن  شودمیائمه احنا  معلوم 

است، زیـرا  مؤکدِ و  در نماز سنت صف

و مــراد از  شــدهگفتهمکــروه  آن راتــرک 

و  اسـت کراهت مطلقه کراهت تحریمـی

ظاهر است که ترک سنت مؤکـد مکـروه 

نـه تـرک مطلـق  شـودمیتحریمی گفتـه 

کراهیت تحریمی  سنت. عالمه شامی

 ی قـاریعلـ مالو اند کردهرا تصرین 

بر وعید شـدیدی بنا: ندیفرمایمدر مورد 

اســت داللــت بــه  شــدهانیبمــورد در کـه 

اهمیـت و مؤکــدیت آن دارد طــوری کــه 

الزاوجـر تـرک حافظ ابن حجر در کتاب 

  ( را در زمر هاصف) برابر نکردن  تسویه

 «2.»انددهیشمارگناهان کبیره 

هر صورت جـای تیسـف اسـت! بـه ه ب

 دری دیگـــر زهـــایچماننـــد بســـیاری از 

نیز کوتاهی و غفلت ما عام شـده  بارهنیا

، توجـه میـورزینمـاست و به آن اعتناء 

اصـالش  بـاره دری چنـد ثیداحشما را به ا

 واهم.صفو  می خ

 به آن دیتأکاهمیت برابر کردن صف و 

ــس از  ــدهتیروا ان ــه  ش ک

ـــرم ـــول اک ـــردم!  رس ـــد: ای م فرمودن

 و  نماز را برابر بگیریـد، زیـرا برابـرصف

ــرماز این ــامبر اک ــت پی ــه  جه ب

و درسـتی  هاصفهنگام اقامه نماز به 

و حتـی  کردنـدمیآن توجه جـدی 

خلفـــای راشـــدین، اشـــخا  را از 

و راسـت  لو کنتر کرام را برای  صحابه

 کردنـدمیی نماز تعین هاصفکردن 

و ایشان برای تحقـق ایـن هـدف در 

راسـتی و  پیامبر .گشتندیمها صف

را باعـث درسـتی و  هاصـفدرستی 

و کجی آن را  نیمؤمنی هادلراستی 

در  نیمـؤمنی هادلباعث کج شدن 

 .خواندند شانیاجتماعزندگی 
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رتبــــه  در ايــــنبــــه گــــروه دوم  کــــه

 «1».«اندکینزد

حدیث مبارک عـالوه از برابـر  در اين

دیگـری نيـز بیـان  لهیمسـ هاصفکردن 

گردیـده و آن اینکـه کسـانی پشـت سـر 

عقـل و  ازلحـا امام ایستاده شـوند کـه 

ـــر دیگـــران  ـــامتدانـــپ ب ـــد ازی و  دارن

کســانی کــه در  آن از بعــد بیترتنیابــه

بعداً کسانی که در رتبه سـوم  رتبه دوم و

قرار دارند، ظاهر است کـه ایـن ترتیـب 

ــاز،  ــراد ممت ــه اف ــت ک ــم اس ــی ه طبیع

ــالح ــار، تیباص ــحاب وق ــال، اص ، فض

پشت سـر امـام  مقامشانرتبه و  برحسب

قــرار گیرنــد، اول ایــن کــه بنــابر قــدر و 

، دوم اگر ضرورت به فتحه و یا منزلتشان

خلیفــه گــرفتن شــود، بــدون درنــ  

امامت فـوراً میسـر شـود و  قیالشخص 

 ۀدر صــورت ضــرورت بــه فتحــه، فتحــ

 درست ارایه شود.

روایـت  از حضرت نعمان بن بشـیر

چنین بود  است که معمول رسول اکرم

شـدیم، که بـرای نمـاز ایسـتاده میوقتی

نخســت صــفو  مــا را درســت و برابــر 

شــد ها برابــر میکــرد و چــون صــفمی

 «3»ردند.کتکبیر گفته به نماز شروس می

روایـت اسـت کـه  از حضرت انس

 و رسـول اکـرم گفت: نماز بر پـا شـد

ــــه ــــد: ب طر  مــــا روی آورده فرمودن

صفو  خـود را برابـر و راسـت نمـوده 

باهم پیوسته ایستاده شـوید، کـه مـن در 

 «1»بینم.حال شمارا در پشت سرم می

و در روایتی از امـام بخـاری آمـده: و 

ــا  ــدیگر م ــانهیک ــان اشش ــه ش ای هرا ب

ـــه ـــایپ را ب ـــیقپ و پ ـــیقپ رف پای رف

 «14».اندپچسیم

ــه  ــت ک ــن اس ــد  ای ــانه  نمازخوان

نزدیک باهم ایسـتاده شـوند، حتـی کـه 

ــانه ــانهش ــه ش ــای ها ب ــه پاه ــا ب ها و پاه

ــه  ــا اینک ــپند ت ــدر ميكــدیگر برس  انی

 نماند. یي باقنمازگزاران فاصله

از حضرت عبدالله بن عمر روایت اسـت 

صفو  تـان را »ند: فرمود که رسول اکرم

ها را بـاهم برابـر و شـانه راست و برابر کنید

ــالی گاه ــرده خ ــر ک ــد و در براب ــا را پرکنی ه

ــرم باشــید ــان ن ــرای  بازوهــای برادرهایت و ب

كــه  و  شـیطان خـالی گـاه نگذاریــد

صف را پیوسته و وصل کند، خداوند او را 

دارد، یعنی بـر او رحمـت نـازل پیوست می

فی را قطــع کنــد، كــه صـ کنـد و می

بـرد، یعنـی او را از خداوند از او قطع و می

 «11»«كند.رحمتپ دور می

روایت است که رسول  انس از 

صفو  خود را پیوسـت »فرمودند:  اکرم

های ها را نزدیک بگیرید، گردنکنید و آن

خود را برابر کنید، قسم به ذاتی که جانم به 

کـه  بینمدست قدرت اوست، شیطان را می

ــد حــذ از خــالی گاه ــای صــف مانن  ه

)گوسفند سیاهی کوچک در یمن اسـت و 

 «12»«شود.یا بره( داخل می

روایت اسـت کـه  از حضرت ابوهریره

امام را در بین قرار »فرمودند:  رسول اکرم

 «13»«ها را پرکنید.داده خالی گاه

در اين احادیث مبارک عـالوه از راسـت 

دیگــری  و برابـر کـردن صــفو  راهنمـایی

ها، پاهـــا و شـــده و آن اینکـــه: شـــانهبیان

ها را باهم دیگر برابر کرده شود، چـه گردن

این برابری سبب برابر شدن و راست شـدن 

ی هـایو گشادگها و خالی گاه هاستصف

ها را نیـز پـر و بنـد کـرده شـود، میان صف

ها ها و گشادگیزیرا شیطان از آن خالی گاه

هـایپ نمـاز، داخل شده درنتیجـه وسوسـه

 کند.نمازگزار را خراب می

جای بسیار تیسف است که مانند بسیاری 

ــاهی و  ــز کوت ــئله نی ــن مس ــائل در ای از مس

عمومیت پیداکرده حتی از  ۀتوجوی جنببی

علماء و ائمه بزرگ مساجد که گمان چنین 

شـود، هـا بـرده نمیتـوجوی در حـق آنبی

 زند.این تقصیر سر می

ای شـدیدی کـه پس با توجه به هشـداره

 در اين زمينـه آمـده بـر ائمـه مسـاجد الزم

اســت کــه در عملـــی ســاختن تســـویه 

ها( پـیپ از )برابـر کـردن صـف صفو 

 شــروس در نمــاز اهتمــام کننــد تــا ازیــک

خلفـای  ۀطر  بـه سـنت پیـامبر و طریقـ

راشدین عمل شود و از طـر  دیگـر بـه 

قول ابن حجر از ارتکاب گناه کبیره و بـه 

الوام از ارتکاب حـرام یـا  قول عالمه ابن

مکـــروه تحریمـــی مصـــون بماننـــد و از 

جانب دیگر رحمت خداوند شامل حـال 

 همه ما شده و نماز های ما کامل شوند.

 فضیلت صف اول

شده کـه روایت از حضرت ابوهریره

اگر مردم بدانند » فرمودند:  رسول اکرم

که در آذان و صف اول چه قـدر ثـواب 

ها را مگـر از طریـق نیابند آن است و باز

قرعــه انــدازی، حتمــاً بــرای دریــافتن آن 

 «14»«.کنندقرعه اندازی می

ــت خــاص  ــارک اهمی ــن حــدیث مب ای

کنـد، قرعـه صف اول را اشعار به آن می

اندازی در چیزها و جایی انداخته و کرده 

شود که بسیار دارای اهمیـت باشـد و  می

انـد کـه: فرمودهدر اين حدیث، پیامبر

قرعـه انـدازی در صـف اول هـم اگر بـه 

میسر شود برای آن آماده خواهنـد شـد، 

پس معلوم شد کـه ثـواب آن از حسـاب 

 زبان و قلم بیپ است.

روایـت  از حضرت ابو امامـه بـاهلی

ـــد:  اســـت کـــه رســـول اکـــرم فرمودن

فرسـتد خداوند بر صف اول رحمت می»

کننـد، او دعای رحمت می به فرشتگان و

ای رسول بعضی از صحابه گفتند: 

ـــرم ـــر صـــف دوم هـــم؟ اک ! ب

فرمودنــد: بــر صــف اول رحمــت 

فرستد و فرشتگان بر او دعـای می

کننـد، بـاز گفتنـد: بـر رحمت می

صف دوم هـم؟ آن حضـرت بـار 

سوم همان سـخن اولـی را تکـرار 

کرد، باز عرض شد: بر صف دوم 

 تا اینکه بار چوارم فرمودنـد: هم؟

 «15»«بر صف دوم هم.
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است کـه مسـتحق از ین حدیث هویدا 

رحمت خـاص الوـی و دعـای فرشـتگان 

او، کسانی هستند که در صـف اول قـرار 

دارنــد، بــین صــف اول و دوم از ناــر مــا 

شـود ولـی نـزد بسیار کم دیـده می ۀفاصل

بسـیار زیـاد  ۀخداوند ازلحا  مرتبه فاصل

دارند پس برای طالب رحمت خداوندی 

الزم است کـه تـا تـوان قـدرت در صـف 

ــ ــرار گی رد وصــف اول را از دســت اول ق

ندهد، البته گرفتن صف اول در صـورتی 

ممکن اسـت کـه از همـه اول بـه مسـجد 

 برود.

روایـت اسـت  از حضرت ابـوهریره 

ــرم ــه رســول اک ــد:  ک ــرین » فرمودن بوت

ــدترین آن صــف ــردان اول آن و ب های م

 «11»«آخر آن است.

بوترین صفو  مردان صـف اول بـوده 

اسـت و قرائـت  ترزیرا که به امام نزدیک

شــوند و حــاالت او را امــام را بوتــر می

ــار حــین مشــاهده می کننــد و در اولــین ب

نزول رحمـت شـامل رحمـت خداونـدی 

شوند و بدترین آن صف آخـر اسـت می

 اند.زیرا که از ین فضائل محروم

 ازحضـــــرت ابوســـــعید خـــــدری

چـون صـحابه  شده که نبی اکرمروایت

دارند  های آخر قراررا دیدند که در صف

و بـه مـن  دییـایبها فرمودنـد: پـیپ به آن

و کسانی که عقب شماست به  اقتداء کنید

شما حرکات مرا تعقیب ) شما اقتداء کنند

 آیند حرکـاتمی کنید و کسانی که بعدها

 «11»هستند.( همیشه پسمان

ــــن ســــمره از   جــــابر ب

شــده کــه گفــت: ) روزی( رســول روایت

ــرم ــد: چــرا ماننــد برآمــده فرمو  اک دن

صـف  شـانیخدا بارگـاهفرشتگان کـه در 

گیریـد؟ گفتـیم: ای صـف نمی بندنـدیم

ـــرم ـــاه رســـول اک ـــتگان در بارگ ! فرش

بندنــد؟ پروردگارشــان چگونــه صــف می

های اول را مکمل نمـوده فرمودند: صف

یعنـی ؛ گیرندبه ترتیب و پیوسته صف می

به شکلی کـه در صـف خـالی گـاه بـاقی 

 «13»ماند.نمی

در حدیث عالوه از فضیلت صـف اول 

ها به صـفو  مالئکـه تشـبیه داده که آن

است، فضـیلت و اهمیـت پیوسـت بـودن 

شـده اسـت. بایـد مـردم و هم نیـز بیانآن

نمـازگزاران بـه شــکلی صـف ببندنـد کــه 

ــاهم دیگــر نزدیــک و پیوســته ایســتاده  ب

شوند در میان صفو  خالی گاه و فاصله 

د در قـرآن طوری کـه خداونـ باقی نمانند

مجید به عامت صفو  مالئکه قسم یاد 

 کند.می

روایــت اســت کــه  انــس از 

فرمودند: نخست صف اول  رسول اکرم

 تکمیل و باز صـفی را کـه نزدیـک آنرا 

دوم( است و آنرـه نقـص مـی آیـد در )

 «11»صف آخر باید باشد.

نمازخوانان نخست صف اول را تکمیل 

د نفـری کنند و باز صف دوم را و اگرچنـ

ماننـد بعــد از آن صـف ســوم را بـاقی می

ها بگیرند، باید نقص صفو  در آخر آن

باشــد، یعنــی صــف اول و دوم را ناتمــام 

گذاشته دیگر صف نه بندند و اگر صـف 

ماند باید صف آخری ناتمام و ناقص می

 باشد.

 فضیلت صف دست راست

شروس کردن از طر  راست در هر چیز 

 عایشـــه ســـنت اســـت. 

فرماید که آن حضرت از طر  راست یم

 شـــروس کـــردن در هـــر چیـــز را خـــوش

ــردن و ــانه ک ــه در ش ــی ک ــتند، حت  داش

هم از طر  راست ابتداء  پوشیدن کفپ

کردنــد، بنــابر آن بــه ســایر چیزهــا و می

آغاز بسـتن صـف هـا از طـر  راسـت 

ــیلت  ــر آن فض ــالوه ب ــوده و ع ــنت ب س

 خاصی نیز دارد.

 کنـد کـهروایت می حضرت عائشه

فرمودنـــد: خداونـــد و  رســـول اکـــرم

ها فرشـتگان او بـر جانـب راسـت صـف

 «24»فرستند.درود می

کنـد کـه حدیث شریف افاده آنـرا می

بندی را از نمـــازگزاران نخســـت صـــف

ــرا  ــد، زی ــد آغــاز کنن طــر  راســت بای

رحمت خداوند و دعای نیک فرشتگان 

ـــه جانـــب راســـت صـــف ها او اول ب

ز نـزول رسد، زیرا رحمت الوی بعد امی

و مقتـدی پشـت سـر او، بـه  بر سر امـام

ــع  نمــازگزاران دســت راســت امــام توزی

 ادامه دارد...شود. می
 مآخذ:

 .431ص  1السنن، ج ذی، محمد ترم -1

ــار، ج  - 2 ــدين شــامي، رد المحت ــن عاب ، 513ص  1اب

 .343ص  3مالعلی قاري، مرقاة المفاتين، ج 

 .1ص  2ابوداود سیستانی، السنن ج  -3

 .324ص  1مسلم نيشاپوری، صحين مسلم، ج  - 4

 .134ص  1ابوداود سیستانی، السنن، ج  -5

 .324ص  1مسلم نیشاپوری، صحین مسلم، ج  -1

 .324ص  1مسلم نيشاپوری، صحين مسلم، ج  -1

 .113ص  1ابوداود سیستانی، سنن أبي داود، ج  -3

 .324ص  1مسلم نيشاپوری، صحين مسلم، ج  -1

 .145ص  1صحین البخاری، ج  محمد بخاری، -14

 .111ص 1ابوداود سیستانی،سنن أبي داود،ج - 11

 .111ص 1ابوداود سیستانی، سنن أبي داود،ج -12

 .132ص 1سیستانی،سنن أبي داود،ج  ابوداود -13

؛ 145ص  1محمد بخاری، صحين البخاري، ج  -14

 .321ص 1مسلم نیشاپوری، صحین مسلم،ج

 .511ص  31ج احمد بن حنبل، المسند،  -15

 .11 ص 2 ج داود، أبي سنن سیستانی، ابوداود -11

 .325ص  1مسلم نيشاپوری، صحین مسلم، ج  -11

؛ 5ص  2ابوداود سیستانی، سنن أبي داود، ج  - 13

 .322ص 1صحین مسلم،ج مسلم نیشابوري،

؛ ابن 355ص  11احمد بن حنبل، المسند، ج  -11

 .14ص  1خزیمه، الصحین، ج 

 .181 ص1سیستانی، سنن أبي داود،جابوداود  -24

 

شمارا تعقیب کنند( گروهی که در 

گیرد خداوند همیشه آخر قرار می

ــرار می ــر ق ــان را در اخی ــدآن  ده

هـای طبـق نیت های الوـیفیصله)

بندگان است اگر قومی در نیتشـان 

ـــــد،  ـــــرفت باش ـــــی و پیش ترق

آنـــان را بـــه همـــان  خداونـــد

و اگــر قــومی  رســاندمرامشــان می

ـــند و  ـــته باش ـــت داش ـــت پس نی

در خیالشــان نباشــد،  
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 نواقص وموندل شي نتېجه کې چې کوم

هغو په اړه هدایت کوي، قـرآن کـریم   د

په دې اړه مسئولینو ته خطـاب کـوي او 

 وایي:
ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چ 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

 ٥٢النسه   چ...ىې
ی تاسـو تـه امـر لوی الله تعـال ژباړه:

کوي چـې امانتونـه د امانـت و اهـل تـه 

سپارئ او کله چې د خلکـو تـر میـنځ و 

پرېکړې کوئ نو فیصلې پـه عـدل سـره 

 کوئ...

له لوړ رتبه مسئولینو څخه د پـورتني  

آیت غو تنه داده چـې کـار بایـد اهـل 

کار ته وسپارل شـي او دا اصـل د ناـام 

حیثیت لري لکه د یو تعمیر  ېلپاره داس

لپاره چې توداب کوم حیثیت لـري، یـا 

ــه ســتون فقــرات  ــې ل ســره تشــبیه وړ ی

  کاري.

ـــه دوو  ـــریعت پ ـــت ش ـــار اهلی د ک

 کې خالصه کړی: صفاتو 

ن  کـریم آ قوت او امانت(، لکه قـر  )

 چې فرمایي:

ے ے ۓ ۓ ڭ  چ  

 ١٣المهص   چڭ

د موږ پوره باور لرو چـې اسـالم یـواځې 

شخصي عباداتو نوم نه؛ بلکې د یو کامـل 

ناام نوم دی او دې عقیـدې مـوږ دې تـه 

اله مو مبارزه وکړه ، هڅولي وو چې شل ک

کوم مشـکالت چـې مـوږ تـه پـر دې الره 

پېښ شول هغـه مـو پـه دې موخـه ودالـل 

چې اسالم یو داسي ناام دی چـې د نـړۍ 

تــر نــورو  ولــو خودســاخته ناــامونو د 

ی لـه لاللـه تعـا مسلمانانو په دټـه او هـم د

خپلو بنددانو دا غو تنه ده چې خپل ژوند 

 ېر کړئ.د همدې ناام تر سیوري الندې ت

له اسالمي ناام څخه هغه موال دټـه تـر 

السه کېږي چـې واکمنـان د همـدې ناـام 

شـي، د اسـالم اصـول  یاصولو ته ژمن پات

 لومړی پر ځان او پر ولس عملي کړي.

په اسالمي ناام جوړونـه کـې تـر هرڅـه 

، نآ دام د مسئولینو  اکـل دي د قـر  لومړی

احادیثو او فقوي احکام  پر ځان او ولـس 

 ول بیا د مسئولینو دنده ده.پلي ک

کــه اســالمي دی او کــه کفــري  د ناــام)

 ېد جوړ ت اداري طرزالعمـل داسـ دی(

مســئولین  د اوســطې  وي  چــې لــوړ رتبــه

،  د کار ساحه ورتـه يدرجې مسئولین  اک

په دوته کوي، الزم هدایت ورتـه کـوي او 

بیا د هغوی له کاره  په دوامداره تودـه  پـه 

کـوي، د ناـارت پـه پټه او  کاره ناارت 

البته هر مسئولیت بېل قوت تـه اړتیـا 
لـري، د بېلګــې پــه تودــه جنــګ 

 شجاعت ته اړتیـا لـري او دفتـري

تـه اړتیـا  ېپـوه کارونه بیـا اداري

 . لري

خالصــه دا چــې  لــوړ رتبــه 

مســئولین بـــه د خپلـــو ماتحـــت 

مسئولینو په  اکلو کې معیـار تنوـا 

)قوت او امانت( درځوي،  داسي 

مسئولین به  اکې چې د ورسپارل 

کېدونکي کار په اړه به لـه کـاري 

کـول  ېر ېـنا اهالن له نظـام څخـه ل

جسم څخه   دومره ضروري دي لکه له یو

دي،  کـول ضـروري ېچې د مرض لـر 

هرڅومره لږ وي چـې درملنـه  مرض که

ی شـي،  نـا لیې ونشي پوره جسم هالکو 

اهالن که هم سمدستي لـه نظـام څخـه 

ونه ایستل شي د وخت په تېرېـدلو سـره 

 بشپړ نظام له سقوط سره مخ کوي.
په دنیا کې تر دې وړاندې هم په څـو،  

 مینځته شويراڅو واره اسالمي نظامونه 

اهالنو او خائنانو له لـوري بېرتـه  خو د نا

 .تللي دي هله مینځ
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کـې که د مسئولینو په  اکلو  

ــې  ــي بلک ــه ش ــار ن ــت معی اهلی

 ،ابت، انډیوالي، سمتیت، ژبهقر 

مــداهنت، مــادي دټــې، لــه وړ 

، عــداوت کــس ســره 

د دې  المـل شـول   واسطه او...

چې تر وړ شخص  نـاوړه کـس 

ته یو لوړ رتبـه مسـئول تـرجین 

ـــاکونکی مســـئول د  ـــړه،   ورک

ــــدې ــــد هم ــــدیث  ينیالن ح

مصداق دی چې خیانت یـې لـه اللـه او لـه 

ال امیـر رسول سره وکړ ، دې امیر ته اسالمپ

ویل ظلم دی او د داسي  اکنو په اړه رسول 

لِيا " فرمایي:  اکرم ْسلِِمينا  أاْمرِ  ِمنْ  من وا  الْم 

يْئًا، اًل  فاوالت  شا وا  راج  ه  ـنْ  ياِجد   وا ـوا  ما  أاْصـلان   ه 

ْسلِِمينا  دْ  ِمنْه   لِلْم  انا  فاقا ولاها  اللتها  خا راس   "وا

اكِم   روااه    ِحيِحِه. ِفي الْحا  صا

څوک چـې د مسـلمانانو د چـارو  :ژباړه

مسئول شي، دی یو کـس پـر مسـئولیت پـه 

حال کـې ودومـاري چـې بـل داسـي  ېداس

کارونو  کس موندلی شي چې د مسلمانانو د

ي، یقیناً دې سړي له اللـه لپاره ډېره وړتیا لر 

سـره خیانـت  او د هغـه لـه رسـول  تعالی

 وکړ.

د اسالمي ناام د توـداب لـومړۍ خښـته 

، کـه دا چـاره پـه ين  اکـل دهمدا مسـئولی

سمه توده سرته ورسـېده ، لـه دې وروسـته 

وروسته سمېدلی شي  کارونه له پوره مراقبت

او که مسئولین  د انډیوالي، قرابت  او... پر 

بنیاد و اکل شـول، د  ـاکنو پـه اړه د اسـالم 

ذکر شوي سـتر اصـول لـه پامـه وغورځـول 

شول، بیا نه ناام اسالمي کېدای شـي او نـه 

ې له جمووریـت سـره کـوم اساسـي فـرق ی

محسوسېدلی شي؛ بلکې صر  پـه دفـاترو 

کې د کارکوونکو په څوـرو کـې بـه بـدلون 

حس شي نور مثبت تغیر ممکن نه دی چې 

راشي او زموږ د ملت درملنـه د مسـئولینو د 

څورو له بدلون سره تړاو نه لري؛ بلکې هغه 

موال زموږ رنځ دوا کېدلی شـي چـې د تېـر 

د همدې ناـام د مسـئولینو صـفات ناام او 

سره بدل وي او د صفاتو بدلون د مسـئولینو 

 له  اکلو سره تړاو لري.

 اد اسالمي ناام مشرتابه او رهبـري شـور  

ته تر هرڅه لومړی دا ډېر ضروري ده چـې 

دې کار ته پوره توجه وکـړي،  اکـل شـوي 

ــر  ــر پلټ ــریعت ت ــرداً د ش ــرداً ف ــئولین ف مس

تـر سـره شـوې وي وباسي، که ناوړه  اکنې 

باید په اړه یې جدي غبردـون و ـيې، هغـو  

وزیرانو ته دي مکافـات ورکـړي چـې د 

خپلو ماتحت مسئولینو  ـاکلو پـه اړه یـې 

پورتني اصول عملي کړي وي او هغو ته 

دي بیا سزا ورکـړي چـې پـورتني اصـول  

 یې له پامه غورځولي وي.

دي  ېناوړه کسان پـه ناـام کـې داسـ

پـرزې، یـو  ېمـزور لکه په سيسټم کې ک

سيسټم که هرڅومره ارز ـتناک وي خـو 

د ځیني ناکاره پـرزو لـه کبلـه مثمـر کـار 

دانه  یوازېنشي ورکولي، نااهل مسئولین 

چې کار نه شـي کـولی د اهـل خلکـو د 

د مثال پـه کارو لپاره هم خنډ جوړیږي، 

اهل او خـائن وي د  که یو رئیس نا توده

 هغه ریاست مربوط مـدیران او مـامورین

ــري  ــت ول ــت او دیان کــه هرڅــومره اهلی

کار نـه شـي کـولی؛ ځکـه  د کـار  مثبت

ــدیران او  ــره دی، م ــه ده س صــالحیت ل

مامورین به پـه هغـه ډول کـارکوي چـې 

 دی ورته امر کوي.

کــول  ېنـا اهـالن لــه ناـام څخــه لیـر 

دومــره ضــروري دي لکــه لــه یــو جســم 

 کـول ضـروري ېڅخه  چې د مرض لـر 

چــې هرڅــومره لــږ وي  دي، مــرض کــه

ی لدرملنه یې ونشـي پـوره جسـم هالکـو 

نا اهالن که هم سمدستي لـه ناـام شي، 

څخه ونه ایستل شي د وخت په تېرېـدلو 

 سره بشپړ ناام له سقوط سره مخ کوي.

په دنیا کـې تـر دې وړانـدې هـم پـه  

مینځتــه څـو، څـو واره اسـالمي ناامونـه 

اهالنو او خائنانو له لوري  خو د نا راغلي

تللي دي، موږ باید له تیرو  هبېرته له مینځ

ترخو تجربو مثبته دټـه واخلـو، پـه لـوی 

الس بایـد هغــه ناــام لـه مشــکالتو ســره 

مخامخ نه کړو چې په بدله کې مو دومره 

ځوانۍ ورکړې چـې  ېقربانۍ او معصوم

له تقدس یـې زمـوږ د ـمنان هـم اقـرار 

 .کوي

 

ځواک څخـه بـرخمن وي؛ تـر څـو ور 

سـرته سپارل شوي کارونه په سمه تودـه 

وي؛ ترڅـو همدا راز به امینان  ،ورسوي

د  ورسپارل شوي کـار حـق اداء کـړي، 

خائنان به نه وي چـې د خلکـو حقـوق 

 ضائع کوي.

لوړرتبه مسئولین به د کـارو لپـاره وړ 

څخه د  اشخاص پیدا کوي او دا له ناام

هرڅه  تر مثبتو پایلو په تر السه کولو کې

 ضروري کاردی.

البته هر مسـئولیت بېـل قـوت تـه 

اړتیا لري، د بېلګې په تودـه جنـګ 

ــري او دفتــري  ــا ل ــه اړتی شــجاعت ت

 ته اړتیا لري.  ېکارونه بیا اداري پوه

خالصه دا چې  لوړ رتبه مسئولین 

ــه  ــئولینو پ ــو ماتحــت مس ــه د خپل ب

ار تنوــا) قــوت او ــــو کــې معیـ اکلــ

مسـئولین  ېامانت ( درځـوي،  داسـ

به  اکې چې د ورسـپارل کېـدونکي 

کار په اړه به له کاري ځـواک څخـه 

برخمن وي؛ تر څو ور سپارل شوي 

 ،سرته ورسـويکارونه په سمه توده 

ــو د   ــان وي؛ ترڅ ــه امین ــدا راز ب هم

ورسپارل شوي کار حـق اداء کـړي، 

ــې د ــه وي چ ــه ن ــان ب ــو  خائن خلک

 حقوق ضائع کوي.
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 چکیده

یقیناً دین مقـدس اسـالم بـه پخـپ و 

نشر علم، اخالق و سجایای حسنه، تبلیغ 

بـه مـردم و نجـات دادن  هدایات الله

شان از چنگـال جوالـت و نـادانی توجـه 

نشرو پخپ آن را عبادت  ،مزیدی داشته

می داند، و اظوار کلمه حق را در مقابـل 

م و جابر جواد سلطان و فرمان روایی ظال

ــد ــی خوان ــر م ــدایات ،اکب ــاندن ه  ،پوش

را  (مـا أنـزل اللـه) دالئل واضن و روشن

همـه مخلوقـات و  حقخیانت بزرگ در 

دانسته و سبب فساد می  بنده های الله

ی جدی  شمارد. و این موضوس را به حد 

و چنان وانمود می سازد کـه گویـا پنوـان 

یت و مخالفت  دارنده علم شرعی در ضد 

 قرار دارد. مر اللهبا أ 

این همه تودیدات و تخـاویف وارده  

نسبت به کتمان علم شرعی و بشارات در 

قبال اظوار حق، بنده را بـر آن وا داشـت 

تا مقاله علمی ای را با ویيگی خاصی که 

ــر ســواالت مطروحــه و  مشــتمل اســت ب

نتایج بحث به رشته تحریـر در آورم کـه 

آن  می توان بطور نسبی خالصه و 

 را در چند کلمه چنین بیان نمود. 

اگر خواسـته باشـیم اسـباب و عوامـل 

وحشـت و  سقوط، ظلم، عقـب گرائـی،

ــزه  ــت ... و صــدها بواعــث و انگی بربری

به بررسی بگیریم در مـی  تباه کن را های

یابیم که یکی از موم ترین آنوـا کتمـان 

علم شـرعی و پوشـانیدن واقعیـت هـای 

 ست.جامعه ادر عینی و مشوود 

لذا در این مقالـه راجـع بـه بررسـی علـل 

و پیامد های آن بحث  یکتمان علم شرع

صورت گرفته که تا حد توان همه ابعاد و 

ــزه هــای اجوانــب آن  ــل و انگی عــم ازعل

، که مشـتمل اسـت بـر یکتمان علم شرع

عوامل و انگیزه هـای فـردی و اجتمـاعی 

پیامد هـای فـردی، اجتمـاعی، دنیـوی و 

ه قدر کـافی توضـین اخروی که هریک ب

ــان در  ــده اســت. و همرن و تفســیر گردی

ــی  ــم فقو ــده احکــام و مســائل مو برگیرن

ــه  ــذکره ک اســتنباط شــده، از نصــوص مت

، یاحتواء، بر حرام بودن کتمان علم شرع

واجـب بـودن  مباش، منـدوب، و ،مکروه

نار به احوال مردم شرایط  می باشد وآن 

تعلـق دارد کـه  یو مکـان یو ظرو  زمان

پنداشـته مـی ناجـائز  ،حرام مکروه گاهی

ولیکن بعضی اوقات نار به حـاالت  شود

کتمان پنوان دارنده و پیامد های آن لزوم 

 واجب می باشد. جائز وآن 

علـم و دین مبین اسالم به از این که 

ــه  فرهنــ ، تبلیــغ هــدایات خداونــدی ب

مــردم، بیــرون آوردن شــان از ظلمــات و 

ــان از چن ــات ش ــا و نج ــاریکی ه ــال ت گ

جوالت و نـادانی توجـه زیـادی داشـته و 

 و پخــپ آن را عبــادت مــی دانــد، 

ــد  از ارســال ــی دارد کــه ه  اعــالن م

پیــامبران و فــرو فرســتادن کتــب آســمانی 

اینست کـه مـردم از هـدایات و رهنمـائی 

های پروردگار شان آگـاهی حاصـل و از 

بندگی بندگان و مخلوقات رهائی یابنـد و 

له متعال بـرای شـان از نعمت بزرگی که ال

ارزانی فرموده مستفید گردنـد، بـا وصـف 

این همه تیکیدات دین مقـدس اسـالم در 

وی مورد پخپ و نشر این نعمت بزرگ ال  

باز هم می بینیم که افراد دون همـت و نـا 

 میمون در هر عصر و زمانی با بکار گیری

نیرن ، مکـر، خدعـه، و فریـب بخـاطر 

و بوـره استحصال و به دست آوردن متاس 

مندی اندک دنیا، بـی شـرمانه بـه کتمـان 

علم شرعی می پردازند، و همـه تـالش و 

تا بنده  کوشپ خود را به خرچ می دهند

نعمت سترگ و رحمت  را از های الله

بزرگپ دور نگوداشـته و بـا تمـام 

وســایل و امکانــات دســت داشــته 

مـی پردازنـد.  ی مـردمشان به اغوا

م اسـال  مقـدس دریافتم که در دین

حــدی بــا ارزش ه ایــن موضــوس بــ

بوده و از مقـام و منزلـت شـامخی 

برخور دار است که اللـه تبـارک و 

جوت اظوار آن از اهل علم  تعالی  

میثاق و پیمان محکمی گرفتـه کـه 

باید آنره از ایـن عطیـه و احسـان 

نزد شان است آن را  بزرگ الله
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 برای مردم بیان دارند، و بدانند که اللـه

بین همه مخلوقاتپ به این خیـر آنان را از 

کثیر برگزیده و نسبت به هم قطاران و هـم 

برخــوردار  نوعــان شــان از درجــات عــالی

و در  گردانیــده و ســر فــرازی داده اســت.

 و صورت کفران و ناسپاسی از این نعمـت

ـــــان نمـــــودن آن و دور  کتمـــــان و پنو

ــای اللــه ــتن بنــده ه از ایــن  نگوداش

ای سخت و وی آنان را به وعیدهرحمت ال  

شدیدی تخویـف نمـوده و از آن برحـذر 

داشته است. زیرا نادیده گرفتن آن از قرب 

وی و رحمت  به لعنت، لعنت کننده گان ال  

گرفتار می نماید، مگر اینکه ایشان از ایـن 

عمل شنیع و زشت خود توبـه نمـوده و از 

کرده  همرو خیانتی که با بنده های الله

و همه آنرـه از اند نادم و پشیمان گردند، 

هدایات و مصالحی را کـه در أثـر کتمـان 

فاسد ساخته انـد اصـالش کـرده و  ،نمودن

ــه  ــراء از هم ــه و مب ــر خواهان ــت خی ــا نی ب

کمبودی و نواقص بیان دارند، تا باشد کـه 

لگام های  از آتپ دوزن نجات یافته و از

 مان گردند.اآتشین آن در 

از پــيوهپ و بررســی آنرــه کــه در فــوق 

دانستیم که موضوس مـورد  ،ده شدتذکر دا

بحث از دیدگاه دین مقدس اسالم جـدی 

و قابل اهتمـام اسـت گویـا کـاتم و پنوـان 

در ضـــدیت و  (مـــا أنـــزل اللـــه )دارنـــده

قرار دارد، چون الله  مر اللهامخالفت با 

آیاتپ را جوت هدایت و  تبارک و تعالی  

ردم حق را از باطل تفکیـک قرار گرفته و م

ــب و دوســتی مقــام و ه نــ ــرا ح  ــد. زی توانن

منزلت دنیـوی و بورمنـدی انـدک و قلیـل 

این دنیا چنان در قلب هـای شـان آمیختـه 

ــه  ــده ک ــیراب گردانی ــا را س ــده و آنو گردی

ســوی زرق و بــرق آن مــی ه دیوانــه وار بــ

شـتابند و بخـاطر تحصـیل آن حلقـه هـای 

ــافر و ــر ک ــی ه ــدگی و بردگ ــرکیم بن را  ش

 افتخار کنان به گردن می اندازند.

بنــاًء الزم و ضــروری اســت کــه عوامــل و 

انگیزه های این عمل شـنیع و پیامـد هـای 

ســوء و بــد آن را بــدانیم، کــدام اســباب و 

عوامــل وادار ســاخته کــه تمــام ارزشــوای 

اسالمی را زیر پا قـرار داده و از هـی  نـوس 

ــدات ال   وــی هراســی نداشــته و نمــی تودی

د که پیامد هـای ایـن عمـل شـنیع و یشدان

این عمـل  بار می آورد ناگوارش در جامعه

ـــادانی  ـــاه کـــن از جوـــل و ن زشـــت و تب

قصـداً و عمـداً  د و گاهیر یگمی سرچشمه 

د چطور مـی تـوان نآن را مرتکب می گرد

این مرض مولک و خطـر نـاک را تـداوی 

نموده و ریشه کن ساخت تا فـرد و جامعـه 

 مان گردند؟. ااز شر و گزند آن در 

آیـات با دالیل  یمفهوم کتمان علم شرع

 احادیث و

لغت بـه معنـای پنوـان داشـتن و  کتمان در

 (1)نوان سازی را گویند. 

مؤلف روش المعانی گفتـه: کتمـان عبـارت 

است از ظاهر نساختن چیزی از روی عمد 

و قصد در حالیکه ضـرورت بـه اظوـار آن 

یدن بوده باشد و این گاهی مجرد به پوشـان

و پنوان نگوداشتن اسـت و گـاهی از بـین 

بـــردن آن و چیـــز دیگـــری را بجـــای آن 

هر دو نـوس  ی هاو یوودمی باشد گذاشتن 

 .(21ص 2روش المعاني: ج ) آن را مرتکب شدند.

 الله تبارک و تعالی فرموده: 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ 

ۓ  ۓ    ےہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۅ    ۋۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ ۆ 

 ١٠٩ – ١١٢لبقرة: اچۅ  ۉ

 یكه پنوـان مـ یبي گمان كسان » ترجمه:

ــن و  ــل روش ــه از دالئ ــد آنرــه را ك دارن

هدايت فرو فرستاده ايـم، بعـد از آن كـه 

ـــراي مـــردم در ـــاب)تورات و  آن را ب كت

ا و انجيل( بيان و روشن نموده ايـم، خـد

چـه از ميـان فرشـتگان و نفرين كنندگان)

يان مؤمنان انس و جـان(، ايشـان چه از م

را نفرين مي كنند) و خواستار طـرد آنـان 

 یاز رحمت خدا خواهند شد( مگر كسان

ــه ــه توب ــه  ك ــق( و ب ــان ح ــد) از كتم كنن

مافــات(  جبــران حال خــود واصــالش)

آنره را كه از اوصا  پيغمبـر بپردازند و)

دانسـتند و  یو اسالم و ديگـر حقـائق مـ

زند چه توبـه كردند( آشكار سا یپنوان م

 یرا مـي پـذيرم و مـن بسـ یچنين كسـان

 «توبه پذير و موربانم.

ابوحیان می گوید: آیـت اگـر چـه سـبب 

نزول خـاص دارد ولـی ظـاهر آن عمـوم 

 مردم و عموم پوشانندگان احکام اللـه

 را در بـر مـی و عموم کتاب های الله

کـه مرتکـب پوشـانیدن  گیرد. و هر کسی

ردم بـه شـود در حالیکـه مـنصوص اللـه 

حکم و معنای آن آیت ضـرورت داشـته 

ــت و  ــامل اس ــت او را ش ــن آی ــند ای باش

ــامبر ــذکور در حــدیثی از پی ــب م  مطل

عل  يبللي  و}  چنــین شــرش گردیــده اســت:
قلهن  س ل ن  اللاله  قلهن  ه رعرم،  لي اللاله عْنله،

ْلللل ل  َصللل ى اللللله  َعَلْيللها وَسللللا   َتلللْ  س للئاَل َعلللْ  عا
َ  علَ   (2){ ْ َ. اْلماَيهَتةا بالاَجه.ل تاْ  اَه ل َفَكَ َ ه  ي ْلجا

روايـت اسـت  از ابـو هريـره»  ترجمه:

فرمـود: کسـي کـه از او در  که: پيـامبر

بپرسـند و او آن را بپوشـد،  یبارهء دانشـ

از آتـپ لگـام  یدر روز قيامت به لگـام

اصحاب کرام کـه عـرب « کرده مي شود.

ــرآن  ــای ق ــد و در معن هــای فصــین بودن

واقع می شدند از این آیت مرجع پرسپ 

معنای عمومی آن را فومیدند و آن را بـه 

راه یابی بندگانپ بیـان مـی دارد و 

ـــامبرانپ را بخـــاطر ـــن  پی ادای ای

فریضه فرستاده و از علماء، مواثیق 

و پیمــان هــای اســتوار و محکمــی 

ــدایت  ــات ه ــه آی ــوده ک ــذ نم أخ

ــان و  ــدگانپ بی ــرای بن بخــپ را ب

برسانند ولیکن کاتم و پنوان دارنده 

خواهــد کــه ایــن نعمــت  علــم مــی

پنوان داشـته و بـه  را بزرگ الله

تا جامعـه در تـاریکی  مردم نرساند
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که مرتکـب ایـن عمـل مـی  تمام مردمی

کــه از ابــو  شــوند حمــل کردنــد، طــوری

 روایت است که فرمود: هریرة

لَلللْ ََ اعَلَ لللهصا فالللي كاَ لللهيا اللالللها َتللله َإللل اْث    وَ  } 
 (3){ َإ اعَل ه

د بـو  یاگر اين دو آيه در كتاب خدا نم »

ــرا یهــي  حــديث  یشــما روايــت نمــ یب

 سپس این آیت را تالوت کرد:« كردم.

  چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 

احکام و مسائل استنباط شده از آیات و 

 :مذکوره احادیث
پنوان داشـتن آن علمـی کـه اظوـار و  -1

حرام می باشد،  ،اشاعه ای آن الزم است
زیرا اظوـار کـردن علـم دیـن و گسـترش 

 ب است.دادن آن واج
کرام گفته اند وعید شدیدی که  یفقوا -2

ــنْ  در مــورد کتمــان علــم از حــدیث: }  ما

ـِة  ْوما الِْقيااما ـه  أ لِْجـما يـا ِئلا عاْن ِعلٍْم فاكاتاما س 
ــده در  ــتنباط گردی ــاٍر{  اس ــْن نا ــاٍم ِم ِبلِجا
صورتی شامل حال پنوان دارنده علم می 
ــان  ــرای بی گــردد کــه شــخص دیگــری ب

نباشد، بنا بر ایـن کسی و غیر از ا مسائل،
دیگـری موجـود بودنـد مـی  یاگر علما

له را از علمـاء یتواند بگوید کـه ایـن مسـ
 دیگری سوال کنید.

که علم کافی و صـحین نداشـته  کسی -3
باشـد الزم نیســت کــه بــر بیــان مســائل و 

 احکام دینی بی باکانه اقدام نماید.
این وعید شدید نسبت به کتمـان علـم  -4

علوم و مسائلی اسـت کـه در در باره آن 
قرآن و سنت بطور واضن بیان شـده انـد 
کــه اظوــار کــردن و اشــاعه ای آنوــا الزم 

کـه  است، اما آن مسائل دقیق و بـاریکی
از سطن درک و فوم مردم عـادی بـاالتر 
است، و امکان دارد مردم عوام در مـورد 
فوم مراد و مقصد اصلی آن دچـار سـوء 

ر حضـور تفاهم شوند بوتر آنسـت کـه د
آنوا بیان نگردند و این عدم بیان و اظوار 
نسبت به آن مسائل در حکم کتمان علم 

لَ  اْلبلَي اَنلهسا َواْله لَ ىنمی باشد. زیرا لفظ} { تا
در آیه مذکور به همین مورد اشاره دارد. 

ــار  ــحین البخ ــین در ص ــول  یو همرن از ق
منقول است که فرمودند: در حضور  یعل

را تـا آن انـدازه  مردم عـادی مسـائل علمـی
بیان کنید که عقل و فوم آنان بتواند آنوـا را 
تحمل نموده و درک نماید، آیـا شـما مـی 

]بـا بیـان مسـائل دقیـق و پیریـده[  خواهید
مــردم؛ اللــه و رســول او را تکــذیب کننــد؟ 
چون موضـوعی کـه از فوـم و درک مـردم 
باالتر باشد در دلوای شـان شـک و تردیـد 

دارد آن را نپذیرنـد  ایجاد می کند و امکـان
و انکار نمایند. بنا بر این الزم است که یک 
ـــدرت درک  ـــت حـــاالت و ق ـــالم نخس ع
شنوندگان را ارزیابی نموده و سپس با آنـان 
صحبت کند. بدین ملحو  است که فقوـاء 
کرام پس از بیان برخی مسائل یـاد آور مـی 

{  شوند که: }  »هـذا ممـا ی عـر   و ال ی عـر   
ی است که خـود اهـل علـم له طور یاین مس
بین توده مردم نبایـد  بفومند اما در باید آنرا

 «بازگو کنند.

رحمه اللـه فرمـوده اسـت: از  یامام قرطب -5

این تفصیل معلوم گردید که یـاد دادن علـم 

دین به کافری کـه بـا مسـلمانان بـه بحـث و 

جدل می پردازد، یا مبتدعی که مـردم را بـه 

پ دعـوت سوی خیاالت و اشتباهات خوی

می دهد، جائز نیست. مگر وقتی که ظن و 

گمان )یاد دهنده ( غالب باشد که خیـاالت 

 او با یاد گرفتن علم اصالش می شود.

همرینن اظوار کردن این گونه مسائل بـه  -1

پادشاه یا حاکم وقت که بواسطه آنوا راهـی 

برای ظلم بر ملت پیدا می کند جائز نیسـت 

 د.و در حکم کتمان علم نمی آی

کـــذا در پـــیپ عـــوام النـــاس بـــدون ه   -1

ضرورت صورت های حیلـه و رخصـت در 

سـبب ه احکام دین را نباید بیان کرد زیـرا بـ

آگاهی یافتن به آن مسائل هنگام عمـل بـر 

 (4)دین به حیله جوئی پناه می برند. احکام

کسیکه وظیفه ارشاد و رهنمـائی مـردم را  -3

جان و بر عوده دارد، اگر از گفتن چیزی بر 

یا مال و یا أهـل و اوالد خـود مـی ترسـید، 

رواســت کــه از تصــرین بــه آن چیــز خــود 

ــرای  ــه ب ــور کنای ــوده و آن را بط داری نم

ث ـادیــر احــــی اگـان دارد، ولـردم بیـم

احکــامی[ بــود کــه متضــمن حــالل و  و]

حرام اسـت، و جنبـه ای عمومیـت بـرای 

همگان داشت، پوشیدن آنوا روا نیسـت، 

ه این چیزها را می داند، به هر و عالمی ک

طریقی که الزم می داند، باید این مسائل 

را برای مردم، و یا بـرای عـده ای از آنوـا 

 (5)حسب اإلمکان بیان دارد. 

انگیزه های پنهـان نمـودن علـم  علل و

 شرعي

 الف: اسباب و انگیزه های فردی:

پنوان نمودن علم شرعی عوامل و انگیـزه 

ناـر بـه ظـرو  و هـای زیـادی دارد کـه 

شرایط خاصی هر یـک ظـاهر گردیـده و 

سبب کتمان علم شرعی می گردد؛ کـه از 

ــی از آن  ــه یک ــت ک ــوان گف ــه میت آنجمل

تـرس عوامل و انگیزه ها ضعف ایمـان و 

ی اسـت کـه تقو  نبود و  الله نداشتن از

در حقیقت باالی تمـام عوامـل و انگیـزه 

تحـت  های دیگر سایه انداخته و آنوـا را

تیره و نا مالئمپ قرار می دهد. زیرا  تیثیر

راسخ باشد  میتوان گفت اگر ایمان قوی و

قلب با آن معمور و روشـن بـوده و نمـی 

گذارد که لکه های سیاه جول و ح ب دنیا 

جلـوگیری نمایـد، و وی را از اظوار حـق 

ملود و مملـؤ از حـب شخص هرگاه آن 

ـــده از خواهشـــات نفســـانی  ـــا و آگن دنی

اه اسـت کـه خیـری در آنگـ ه باشدگردید

نبوده و منبع اظوار حق  وجود وی

 نمی گردد. 

ایـن مطلـب را  الله تبارک و تعالی  

  چنین تصرین نموده:
ڤ    ڤٹ  ٹ  ڤچ 

ڄ  ڄ    ڦڦ   ڦ  ڦ    ڤ

 ٩٨٤البقرة: چڄ  ڄ

را پنوان نكنيد  یو گواه»  ترجمه:

و هركس آن را پنوـان دارد قلـبپ 

بدانرـه  ونـدوكار است، و خداگن
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 «دهيد آگاه است. یام مانج

در این آیت اسـناد گنـاه بـه سـوی قلـب 

گردیده، زیرا قلب شوادت را پوشـانده و 

نمی گذارد که زبان بـر آن تکلـم نمایـد، 

چون قلب رئیس اعضـاء اسـت و پارچـه 

گوشتی اسـت هرگـاه صـالن گـردد تمـام 

جسد صالن می گردد و هرگاه فاسد گردد 

 (1)تمام جسد فاسد می گردد. 

د که یکی از عوامل به عمل آمتذکر  قبالً

و انگیزه های پنوان داشـتن علـم شـرعی 

اسـت، الوـی ضعف ایمان و عدم تقـوی 

 می فرماید: چنانره

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  چ 

 ٩٩٨البقرة: چکژ  ژ  ڑ   ڑ   ڈ  ڈ

در ايمـان خـود صـادق  و اگر) » ترجمه:

و  گويند كه ( به خـدا میهستند و راست 

ــراروز ر  ــد ، ب ــاور دارن ــان  یســتاخيز ب آن

حالل نيسـت كـه خـدا آنرـه را) اعـم از 

جنـين يـا خــون ماهانـه( در رحـم ايشــان 

 «آفريده است پنوان كنند.

کـه ایمـان بـه  مدارک نوشته کسـیتفسیر 

عذابپ داشته باشـد بـه همرـو  و الله

 .گناه بزرگی جرأت نمی کند
 (121ص 1مدارک التنزیل و حقائق التیویل: ج )

سر أحسن الکالم تحت این آیـت مـی مف

قاضــای ایمــان صــحین اینســت نگــارد: ت

یاحمــل( را پنوــان نخواهــد کــه)حیض و

 (1)کرد. 

عوامـل کتمـان  ب: تکبر و خـود بینـی:

 ١٣: النمل

ســـتمگرانه و مســــتكبرانه و  » ترجمـــه:
معجزات را انكار كردند، هـر چنـد كـه در 
ـــتند؛  ـــان داش ـــين و اطمين ـــدانوا يق دل ب

ــر ــاه )بنگ ــن(نگ ــت  ک ــرانجام و سرنوش س
مگــر در دريــا  تباهكــاران چگونــه شــد؟ )

ــــدند ــــرق نش ــــل  ؟غ ــــه دوزن واص و ب
تکبر وخود خـواهی یکـی از  «نگشتند؟(.

 صفات مذموم و قبیحی است که پیـامبر

ــوده: }  ــوردش فرم ََ عَللْ خ ل  اْلَجناللَة َتللْ   در م
ل لْ  كاْبلرل قَلهَن  َ   َمهن  َذ امل تا َللْ ل  هاصا َكهَص فاي قَلْلباها تا
لللل َص ثَلْ ب لللله  َإَسللللن ه وَ  لللل ن َيْص َعك  َا للللَل ع  اَلْال لللله   الرا  

لر   َا ن اْلَجَ هَن اْلكابلْ َإَسَنة  قَهَن هاصا اللاَه َ  ايل  ع 
ِا  ََف ا َوَ ْ    الناه  (3){ َبَ ر  اْل

آنکـه در دلـپ بـه انـدازهء ذره  »: ترجمه
 شود.  یکبر باشد، به بوشت داخل نم

دارد کـه  یدوست مـ یگفت: شخص یکس
فرمـود:  جامه اش و کفشـپ نيکـو باشـد!

 یمـدوست  را یخداوند زيبا است و زيبائ
 در برابـر حـق و حقيـر دارد. کبر 

 «شمردن مردم است.

و انگیــزه عامــل  ج: انتخــاب مــال دنیــا:

برگزیـدن متـاس دنیـا در  یکتمان علم شرع

متـاس فـانی و زود  ،مقابل اظوار حق اسـت

ن ضعیف النفس و مغرور را گذری که انسا

چنان می فریبد کـه گویـا طفلـک نورسـته 

ایست که اندک تـرین زیبـائی هـا او را بـه 

خود جلـب نمـوده و مفتـون خـویپ مـی 

 می فرماید:  گرداند. الله تبارک و تعالی  

ہ  ہ  ھ ھ  ھ  ھ  ے   چ 

ڭ  ۇ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  

 ١١٣البقرة: چې

ــه ــان»: ترجم ــدا از  یكس ــه را خ ــه آنر ك
( نـازل كـرده اسـت، پنوـان یكتاب)آسمان

ــاروا و  دارنــد) یمــ ــه تیويــل ن يــا دســت ب
و كـم) یيازند( و آن را به بوا یف متحري

فروشـند، آنـان جـز آتـپ  یناچيز دنيا( م
كـه از  یخورنـد. ) زيـرا امـوال یچيزي نم

رهگذر كتمان آيات آسماني و تحريف و 

بـه دسـت  یويل نارواي حقائق رحمـانتی 
ول آنـان بــه آتــپ دخــآيــد، سـبب  یمـ

 دوزن خواهد شد( و روز رستاخيز خـدا
)از آنان روگردان بوده( و با ايشان سـخن 

از كثافـت گناهـان  )اگويد و آنـان ر  ینم
 یبا عفو و گذشـت خـويپ( پـاكيزه نمـ

 «است. یدارد. و ايشان را عذاب دردناك
ری هـم اسـت عوامل و انگیزه های دیگـ
می شود مثل  یکه سبب کتمان علم شرع

حسـد  حب جاه، مقام، ریاست، عنـاد و
در تفسیر این آیـت  چنانره ابن کثیر

همـان صـفات هـا  ینوشته است، یوـود
را کــه شــاهد و گــواه رســالت و  پیـامبر

موجـود  ) تـورات(نبوتپ در کتاب شان
بود، بخاطر اینکه مقام و ریاست شـان را 

اشند، و همان تحفه ها و از دست نداده ب
هدایایی را که عـرب هـا بـرای شـان مـی 
ــد قطــع نگــردد و همیشــه تعاــیم و  دادن

آیات الوـی را احترام شان را کرده باشند 
مـا أنـزل  )کتمـانمرتکـب تغییر دادنـد و 

و بعضی احکام و مطالـب گردیدند  (الله
 (9)کتب سابقه را تغییر دادند.

گیـزه اگر ریشـه یـابی نمـاییم عوامـل و ان

های زیادی است کـه انسـان را منحـر  

ولـی  ساخته و از اظوار حق باز مـی دارد

ــاء نمــوده و از  ــوق اکتف ــه نکــات ف ــا ب م

ادامـه    تطویل بحث جلوگیری نمـودیم.

 دارد...

  :مأخذ
) فرهن  بزرگ جامع نوین: عربی به فارسـی  -1

 ( .1114ص 2ماده: کتم ج
 .343ص 1ابن ماجة: ج -2
 .(21ص 2روش المعاني: ج ) -3
 ( .343ص 1ابن ماجة: ج ) -4
 ( .241ص 1صحین البخاري: ج ) -5
 (.15 -14ص 2معار  القرآن: ج ) -1
 (.243ص 1فیض الباري: ج )  -1
 علل و انگیزه های پنوان نمودن علم شرعي. -3
 (.114ص 1أحسن الکالم: ج ) -1

 

 

تکبــر و خــود بینــی  یعلــم شــرع

از جمله اخالق ذمیمه و  کهاست 

که مانع ایصال خیر  می باشدبدی 

می گردد و سعادت و نیک بختی 

ز اظوار حق جلوگیری ا و انسان را

می نماید، چنانره اللـه تبـارک و 

در مــورد انکــار فرعــون و  تعــالی  

 فرعونی ها می فرماید:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ

 چپ  پ   ڀ ڀ  ڀ  پپ
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ــتد ــا  یوس ــرام ب ــحاب ک ــی اص واقع

 امبرگرامییپ

زان حب اصـحاب ین است میاین امر مبی

ر پیروان ا آن حضرت نسبت  به سایکرام، ب

وی در میزان مقایسه غیر ممکن می باشـد 

در  دوستی به  زیرا میزان محبت هی  

 سرحد  محبت آنوا نمی رسد. 

مـا کافیسـت داسـتان  اثبات مدعای برای

یاد مـی صدر اسالم را به  ر زنانیاز ش یكی

ــآور ــوداز انصــار  ییــم: او زن ــدر،  ب كــه پ

ــ ــر ـهم ــد از سر و ب ــ  اح دارش را در جن

. در حالیکـــه خـــود شخصـــاً دســـت داده

ــا از د ــت ام ــید  اس ــیبت رس ــران)یمص  گ

رســـول  “اصــحاب کـــرام( مــی پرســـند: 

ضـع آن چگونـه و ؟ حـال داردچـه الله

باال قرار دارد حد  دوستی با پیامبر نیز در

 :چنانره می فرماید

اللالها  اللاه  َعْنه ، َيصا َ س ل نَ   َ لا ع  ااس  ) 
 هفَلَ الالللللا  »ها َوَسلللللاَ  قَللللهَن  يللللَصلللللاى الللللله  َعلَ 

للل للل َص عللل ا ا، ََ يلللبا   اَلْفسا تا   َيَإللل  ك ْ  َإ الللى َيك  ُْ
 «1 » (ها تاْ  َوالا ا ا َوَوَل ا ا يَيَإ ا هالَ 

روایت است که  نسا از

سـوگند بـه  ]»فرمودنـد:  اکرم پیامبر

بالکیـف[ او  ذاتی که جـانم در دسـت]

آن وقـت  یکـی از شـما تـاایمان  ،است

شــود کــه مــن در نــزدش، از ل نمیکامــ

تر و مادر[ و فرزنـدش[، محبـوب ]پدر

روایـت مـی یعنی حضرت انس  ).نباشم

: که رسول الله در نزد مـا، از امـوال کند

ما، پدران و مادران ما و از همه چیز هـا 

كـه بـه تشـنۀ بدهنـد،  یدحتی آب سـر 

 محبوبتر است.

ــت ــرام یدوس ــه  صــحابه ک ــبت ب نس

ی  بـرای كلـ به مثابه یک امـر امبریپ

حب  یآنان، جلوه هادرك میزان محبت 

نســـبت بـــه صـــادق صـــحابه کـــرام

 را یکایک بر شمرد.امبریپ

رآن در یــسـت کـه ناین قـدر كافیهمـ 

تــاریخ  انپ راشــوا و پیــرو ی  پیان هــیــم

 سراغ ندارد.

الَ لل  لللله الللله عللل  بللهلمل  عللل  اإلاسللهص 
ر و يالللل ، والهلللمم والسلللم. علللل  البرلللعتلللهل  

 اه تَ   صل  الله ير سير و السرا  ال نلعالن
ه وسل  و عل  اله و يصَهبه  لرا. بل  ِ يعل

   لهلل  ب إسللهص هلللل يالاللل  و الارفللهص و ال لللهبا
  .ع . ال ع

 مقدمه 

ــا   و محبــت واقعــی یدوســت  ب

ــدر زوا محمــد ــدگ یای اصــحاب  یزن

افت کـم و کیـف  ی، درگره خورده کرام

كـه قلـم این دوستی به آن سرحد می رسد 

از تحریر آن عاجز، زبان از انحصار کردن 

آنوا در قالب الفا  و جمالت نا توان بوده 

و غیر ممکن به نار می آیـد زیـرا محبـت 

حقیقــت محبــت بــا  در بــا پیــامبر

 طوریکه  قرآن کریم  می فرماید: خداست

ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   چ 

 چچ  چ  چ  ڃڄ  ڃ  ڃ    ڃ

72آل عمران: 
 

اگـر  !(! ای مردمای پیامبر )بگو :ترجمه

روى یـد، از مـن پیـخدا را دوست مـ  دار

د تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان یكن

 )بی تردید(امرزد و خداوندیتان بیشما را برا

 .(آمرزنده موربان است

ــت  حــدیث  ــه روای ــب ب ــین ترتی ــه هم ب

اصحاب کرام بـرایپ مـی  ”است؟

، قسـمی عافیتبه خیر و  “گویند: 

مـی گویـد:  ” .یکه تو دوست دار 

 ” نم.ید تا خود او را ببینشانم ده “

زمانی كه آن حضرت را سـالم مـی 

 “: در ایـن حـال می گوینـدیابند، 

بــــرایم در  یبتیهــــر قســــم مصــــ

ای  )شــمات و ســالمتی یــموجود

 ! ”ز است.یكوچ  و ناچ پیامبر(

ز یشگفت انگ ین دوستیمااهر ا
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 ان آمده شامل است.یماً و نشراً( به میتعل

 د:یفرما یه الله متعال مرچنان

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    چ   

3الحشر: چ  ہہ  ہ

 مــن( )و آنرــه را كــه رســول " ترجمــه:

چـه كـه برایتان مـی آورد، بگیریـد و از هر 

 د"ییجو یدارد، دور  یشما را باز م

د:یفرما یگر میو در آیۀ  د

 چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئوئ  ۇئ چ
12األحزاب: 

شـما در رسـول  یبه راستی برا ) ترجمه:

 وجود دارد.(. الگوی نیکو و پسندیدهالله 

 د:یمافر  یو م

 ٠4النساء: چپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  

 هر كه رسول را اطاعـت كنـد، ) ترجمه:

 .محققاً خدا را اطاعت كرده است.(

 یسخنان متعددرسول اكرمحضرت 

و  یر یـق صـحابه کـرام بـه فراگیتشـو یبرا

، بیـان خـویپ فهیشر و حفظ سـنت شـرـن

ــر هجملــز داشــته  ا : کــه چنــین دعــای خی

اب گردانــد خداونــد خــرم و شــاد “کردنــد

شـنود و آن  یمـ یثیرا كه از من حد یكس

 یگـران انتقـال و مـیده بـه دیگونه كـه شـن

 ”رساند.

ترلللار بللراص اسللل   للله  ”إجلللة اللل دال“ ۀخطبېې
َ لا فرت دالللل    للللهها   الغَه اللللَ ، فَلَلَالللللا ييََ ل الللللا الرا بلَ
للْ  بَلْاللضا عبلَلاغ لله  َيْص عبَلْاللَض َتللْ   لل َص َيْوَعللى لَلله  تا ك 
للل   هاَذا ذََكلللَر   َتلللْ  َسللل اَاه   ََ ا م للل ن   عا. َفَكلللهَص ت 

ل   َصللاى اللله  َعلَ  ََ ا َُ ت  ها َوَسللاَ ، ث ل ا قَلهَن  يلَصلَ 
ََ َهْل بَللاْغ   »  . ا يَترا َ « َي

د، آنكـه یمردم! باخبر باشـ یا “ ترجمه:

مـرا  یب گفتـه هـاید به غایحاضر است با

  «2» ”برساند

نیكـه از ب به آناید و ترهیو به عنوان تود

نـد، فرمـوده اسـت: یسنت وی اعراض نما

هر کسی  “ ( َس تان ا يفَللَ   َفَ ْ  َ  اَ  َعْ  س نا ا )

 كه از سنت من روی بگردانـد، از مـن و از

 «3» ”ست.ین من }جمله امت{

ات و یـن گونـه آیـد، ایـنیب یچنان كه مـ

قات جـان افـزا و یث مشحون از تشویاحاد

امتیـاز بالغت و وجـوه اعجـاز و  بربنا

ــوت ــۀ كــالم نب ــک طــر  و عالق ، از ی

ـــر  ـــرط ع ب در ادب و فصـــاحت و مف

ــ ــان عرب ــوی د یبالغــت زب ــر، یاز س گ

زه یــن انگیگــری  از بزرگتــریموجــب  د

در حفظ سنت نیز  صحابه کرام یها

. این امر هویدا است که پس ه استبود

، كالم حضرت محمدقرآن کریماز 

، ییبـایدر اعجاز و بالغـت، اشـراق و ز

ب یـت و حسـن ترتیو هدا یمعان یبلند

 ارد. الفا ، همتای ند

 یبیاق عجیعرب  ها بنا بر عادت، اشت

غ و یــد ســخنان بلیــو تقل یر یــفراگ یبــرا

ن دو یـداشته اند، و اآن حضرت ن یفص

 یاجیـهستند كـه احت یاتیویمطلب از بد

 ان آن نیست.یبه شرش و ب

بــا دقــت و رغبــت  یــاران آن 

ها و اعمال و تقریـرات آن تمام، فرموده

حفـظ و  زیر نار داشـتهرا گرامی  سرور

، آن جنابنمودند که بعد از رحلت می

ــراوان  ــث ف ــظ احادی در ضــمایر و حف

بـا در  ،مانده بـود اصحاب کرام به جای

کـه  صحابه کرام امرن یداشت به انار 

  امبریـبه حفظ سـنت پ یتوجه خاص

، کــه از بالغــت تــام نیــز برخــوردار بــود

ص نشان دهند و سخنان ی خادعالقه من

و  یاز معـــاننـــده دآ و زیبــا، 

مقاصـد واالی سـنت نبـوی را دهـان بـه 

تبـع بـه  حتـیبه تابعین و تـابعین دهان، 

امـر  خالصـه، در ده انـرسانیدتابعین می

دسـت بـه دسـت و ی محفوظه اسنت ه

ی بعدها و قرون  به دهان، به نسلدهان 

 منتقل گردید.

 ی سنتر یحفظ و فراگ  -7

ادیــث نبــوی، م و احیدر قــرآن كــر

، تحفظدر باره زیادی  آیات و احادیث

ن شریف آمده است علم و یادگیری قرآ 

ق مسلمانان می باشد که یتشو یکه حاو 

 یدر کسب علم بـه معنـا ”سنت “حفظ

علماً و عمـالً، حفاـاً و فومـاً،  اعم آن)

 یمختلــف زنــدگ یایــتــوان در زوا یرا مــ

افت؛ كـه زبـان و قلـم از یاصحاب کرام

دن همۀ آنوا به رشته تحریـر یبه حصار كش

تشرین بیان در قالب الفا  و جمالت که به 

 آنوا پرداخته شود عاجز می باشند.

كـه عشـق و  كه می دانیم، زمـانی قسمی

پ را در اعمـاق و میـان یشـه هـایمحبت ر

ه د، محـب بـیـقلـب انسـان دوان یخانه ها

د، هـر یـآ یاز آثار محبوبپ بر م یروز یپ

گـردد، بـه  یآنره كه از محبوبپ صادر م

ــ ــر آن م ــردازد. ا یذک ــیپ  ینجاســت در م

از امبریـصحابه کرام با پ یم، دوستیابی

ن عوامـــل ثابتـــۀ حفـــظ ســـنت یمـــوثرتر

، حفـظبوده کـه آنـان را در راه رسول

، در رسـول اللـهو دفاس از سنت  ینگودار 

مـاده فـداکاری حفـظ و حد بـی نوایـت  آ 

اســـت، ه بـــود بخشـــیدن ســـنتتحکـــیم 

 یخطـر  پذیرفتن تحمل هر نوس مشـکل و

برای ایشان سـول و خـوش آینـد گردیـده 

 .بود

اعجاز و بالغت كالم رسول اکرم -1

ــت یکــی از معجــزات  فصــاحت و بالغ

در  ، آن به حساب می آیـدنبوت 

افصـن در جایگـاه تقاریر و سـخنان خـود 

، قرار داشتند و دارنـدالکلم العرب و جامع

که  تبلیغ احکام قرآنی و تکالیف آسمانی،

آن تکمیل  ،رسالت شان بود، جوت تحقق

طبـق حـوادد و  تشرین و تبیین آیات، به

اتی مـوجز و معجـز بیانواقعات پیپ آمده 
اصحابپ  برایمناسب موضوس، را 

ـــراد   ود نـــدفرمو میو تشـــرین ای

مال شوق و ایمـان کبا صحابه کرام 

ــات  داری ــه موضــوعات و بیان را ب

ــ ــان س ــوش ج ــظ و پاریده گ و حف

ایـن  هکردند کـه مجموعـضبط می

یــا احادیــث  وســنت  بــه نــام آثــار

کــه ، شــناخته مــی شــود نبــوی

دومـــین اســـاس و مـــالک عمـــل 

مــی  کــریم مســلمین بعــد از قــرآن

 .باشد
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ــــــنت  ــــــظ تنشیرس در راه حف

باعشق  و عالقه تمـام  رامبیپ

 صر  نمودند. 

ــور  -6 ــه ام ــنت ب ــران س اقت

 خارق العاده: 

از امور خارق العـاده  اتصال بعضی

از عوامـل  یكـی یث نبو یدر احاد

 می باشد.  ”سنت “موم حفظ 

 مسلماً حضور صحابه کـرام
ع مافوق عادت و خارج یدر وقا

 آيـه ز ايـنچیز می گردد. ار اندك و نایبس
 از مومتـرين كتـاب تبيـين كـه يابيمدرمي

پيامبر صل ی الله علیه و آله  هايمیموريت
 تمـام كـه است سبب است، بدين  وسل م

صـل ی  حضـرت آن و احوال افعال، اقوال
و تفسير كتاب  الله علیه و آله و سل م بيان

 كـه است سبب باشد و نيز بدينمي الوي
 نيسـت كامل سنت فوم كتاب، بدون فوم
يعنـي: در « تفكر كنند آنان و تا باشد كه»

 و كـرده و انديشـه تیمـل قرآن هشدارهاي
كار اندازنـد و در نتيجـه،  را به شان افكار

جمله، بـر لـزوم  پند و اندرز بگيرند. اين
 .كندمي داللت قرآن خواننده تفكر براي
 ) تفسیر انوارالقرآن(

از هـر كـس د، صـحابه کـرامیـترد یبـ
 “یشتر به منزلت و جایگاه ویيه یب یگر ید

ی مناسـبت داشـتند؛ لـذا، بـ یآگاه ”سنت
و عمل  ”سنت “نیست كه برای پاسداری از

 ص بودند. یگران حریپ از دیكردن بر آن ب
 نقش تحفظ در سنت: -5

عرب ها در وسعت ذهن و قوت حافاـه،  
ضـرب المثـل روزگــارخود بودندکـه بــر آن 

ت یــفین كیــامــا ا قــبالً اشــاراتی داشــتیم . و
ــوده  یدرونــ ــود دو عامــل ب ــاً مول آنوــا غالب
 است. 

ت یـآن روزگار، اكثر یعربوا نكهیا یكی
د و بـی سـواد( بودنـ )یب بـه اتفـاق امـیقر

از  ی، دور نوشتن و خوانـدن نمـی دانسـتند
مــدن دو دولــت متمــدن بــزرگ آن زمــان ت

ــرب  ــرق و روم در غ ــران در ش ــان  را ای آن
صـحرا  )بـداوت دچار وحشت ، مجبور به 

ن  دو یــنگوداشــته بــود. طبعــاً ا (نشــینی

به ذهن و  یا متكت، سخت آنوا ر یوضع
ن امر چنان یحافاه شان كرده بود. و در ا

شـان حـاوی یپ رفته بودند كـه، مغزهایپ
از  شـان پـرینه های، سشعراشعر  یوانواید

کتــب ســجل انســاب، قلوبشــان مملــو از 
 گار شان بود. حوادد روز دفتر 

دن عـرب بـه یـبا ظوـور اسـالم، و گرو
نجـات بخـپ اسـالم، دامان دیـن مبـین 

آنوـا  درونـیگر قو  تکاپو  ،حافاه خالق
د سـماوی) قـرآن یم جدیبا پیام های تعال

 یر ی، در مسـپا به فزونی گذاشـت کریم(
ــرار  ــد و ق ــل و گرفــتســوق گردی ، حام

امبر یـــتعـــالیم واالی پ یحـــافظ فرازهـــا
  گردیدند.گرامی ناجی بشریت

عامل مومی دیگری در پرورش حافاۀ 
ت در یـعربوا، قناعـت بـوده،  واقعـاً كفا

ــ ــرورتمعیش ــر ض ــه ب ــات اولی، توج ۀ ی
پ به امكانات رفاعی یو عدم گرا یزندگ
. کـه چنـدان توجـه بـه تنـوس ه اسـتبود

، بــه قــوت نمــی داشــتند نعمتوــا زمینــی،
كردنـد کـه بـا  یموت زندگی بسنده میال

توانستند با میـو  خرمـا و  یکار خویپ م
ند. ناگفتـه ینما شرین، گذران حیات آب
ت و كنواخــی ین زنــدگیــداســت كــه ایپ

  یاد و فرصت هایشان وقت زیساده، بر ا
، بـه ی گذاشـتم یالزم در طول ایام باق

 عادت کرده بودند.غذای کمی 

زی ذهن، ی،  قو  حافاه و تصفای فكر

ــیجــۀ طبینت ــا یع ــین شــرای باشــد.  یط م

ن شــرایط و یچنــ یدارا صــحابه کــرام

بودند وعمرگرانبوـای خـویپ را  یاز یامت

 هسـتند كـه یاسـلوب یهمت گشـا، دارا

را همـت  یدار، آدمـیـخفتـه را ب یدلوا

بخشـد.  یارزانی م یو عشق درون یعال

ــرام ــحابه ک ــز داراص ــود نی ــه خ  یك

مان بودند، ین ایترین همت و قویبزرگتر

نبوی را مشعل راه خود  همواره ارشادات

ـــمـــی داشـــتند ـــد ایشـــان از  ی، ب تردی

ات و یــآ ین محــک مصــداقوایكــاملتر

و در مرحلـه تـدوین نبوی ثیاحاد

در ، حفـظ سـنت دین قرار گرفتنـد 

ــر  ــت س ــت وظــاحقیق ف یعنوان فورس

ه ر و سرنوشت ساز آنان قـرار داشـتیخط

 .است

 :جایگاه رفیع سنت -4

ن  یکه گفته آمـدیم سـنت دومـ طوری

، شـارش اسالم اسـت نیمصدر تشریع د

بسـط دهنــد  (، )پیـامبر،میقـرآن كر

مجمالت، مخصص عام، روشن كننـده 

ــمبو ــرام ــر اس ــاب ات و ماو ــن کت ر ای

هدایت می باشد چنانره  خداوند متعال 

    ٿچد:یـفرما یم مـیدر قرآن كـر

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ٿ ٿ

 44النحل: چڦ         ڤ ڤ ڤ ڤ

 آنان را[ بـا دالیـل و كتابوـا ] ترجمه:

م تـا ی[ و به تو قرآن نازل كردفرستادیم]

براى مردم روشن سازى آنره را كـه بـر 

ست و باشـد كـه آنان فرو فرستاده شده ا

 شه كنند.یاندایشان 
باشـد  یم ین قرآنكلید خزای ”سنت “

از معـار   یو بدون آن، بوـره بـردار 
سازند  آن،  یها قرآن و دستورالعمل

َم ـِه َوَسلَّــى اللُه َعلَيْـــَّ اللَِّه َصل وَل ــُه، أَنَّ َرسُ ــنْ ـَي اللَُّه عَ ــَرضِ س ـن انـع "

لَيِْه ِمـْن َوالِـِدِه َفَوالَِّذي نَْفِسي ِبيَِدِه، الَ يُْؤِمُن أََحُدكُْم َحتَّى أَكُوَن أََحبَّ إِ  »اَل: ـَ ق

 «2 »«َوَولَِدهِ 

ـــاز حض ــرت اـ ــت اس سـن ـــروای ــه پیـ ـــامبــت ک ـــاک رـ  رمـ

 ،بالکیـف  او اسـت سوگند به ذاتی که جـانم در دسـت] ]»د: ـودنــرمــف

و  شود که مـن در نـزدش، از پـدر]آن وقت کامل نمی یکی از شما تاایمان 

 .تر نباشممحبوب مادر  و فرزندش ،
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ترس از یورش   کرمارسول موجودیت 

بــه هــی  صــورت  ”ســنت “دشــمنان علیــه

، تمام یان وحیوجود نداشت. چون با جر

ادان هـوا پرسـت، یمكاران و شـ ینقشه ها

گشت، اما در آینده خطر  یآب م نقپ بر

و امكان پذیر است کـه دروغ  یار جدیبس

اده یـپ ”سنت “را در پونۀ یپردازان، اضافات

ند و چور  دین را دگرگون سـازند. لـذا ینما

قـات مسـموم یاز تزر یر ین راه جلوگیبوتر

را،  ”سنت “و پیکرهكننده دشمنان بر اندام 

تمـام مفـادات آن را دانسـتند و بـا  وحفظ 

كه در توان قدرت داشتند، دادیی  قوه خدا

را حفـظ  امبریـث پیـبا دل و جان احاد

قلــب نمودنــد همــواره آنوــا را در حضــور 

ورانیدند تا داشته باشند و بتوانند خویپ پر 

ــا تطب ــب ــق احادی ــنی ــازه ش ــده و یث ت ده ش

ن را از یث محفوظـه در ذهـن، صـحیاحاد

له ین وسیص بدهند و بدین تشخیر صحیغ

عناصر فاسـد و  یابل دروغ هادر مق یسد

  مفسد، بكشند. 

 در قبال سنت  یتمسؤل -24

انجام مسسؤلیت ها یکـی از امـور مومـه 

زیـرا انسـان در ، بـودههر انسـان ذی خـرد 

حیث خلیفة الله بـرای اعمـار روی زمین من

حکــم پروردگــار بــر زمــین و پیــاده کــردن 

لیت دارد آنرـه و ، مسـؤ انگیخته شده است

عـال و نت از جانب الله متکه منحیث اما را

مخلوق وی بر وی سپاریده و اعتماد کرده 

قبـال آن انجـام  دین خـود را در ،می شود

روی ایـن مناـور یـاران و اصـحاب  ،دهد

ــامبر ــت پی ــه ام ــرام از هم ــرده در  ک ک

عملــی کــردن وظــایف خــویپ  پیــروی و

ــی و ــت دین ــی بیشــتر در وراث  نقــپ آفرین

، تندای پسندیده آن نبی الرحمة داشـجایس

خوب می دانستند و به طور احسـن بـر آن 

بــه  مبرپیــا، چنانرــه کردنــدعمــل مــی 

خلق  عاـیم موصـو  بـود توصـیف مـی 

 گردند:

 4 القلم:چڱ  ڱ     ڱ  ںچ 

ن امر باعث آن شده بود یو ا می داد که

به سوولت هر چه تمامتر،  تا صحابه کرام

 سالمی آن ا یسواآموزه ها، در 

هرچـه تمـام در  یرند و با برجسـتگیرا فرا گ

 صفحۀ ذهنشان ح  گردد. 

 شیوه برخورد با سنت -٠

، یاد به عمل آوردیـمكه  یهمان طور 

م، دومــین عامــل پــس از قــرآن کــری

و رشـد مسـلمانان هدایت بشر باالخص 

کـه  طـوری باشـد. یمـ ”سنت “آنوا در

 همــان گونـــه كـــه از صــحابه کـــرام

کسـب ت یجلیات قرآن کریم نور هـدات

می کردند، از جلوه های پـر نـور سـنت 

ــد. ــر مــی بردن ــز بوــره واف در عصــر  “نی

اسـالم ، امـروز و تـا قیـام  فرخنده صدر

 )قانون(ضــابطۀ ”قــرآن کــریمقیامــت 

رفـت ومـی  یبه شمار م یاسالم یزندگ

ـــنت “و  درو  ـــ ،”س ـــوابط و مج ری ض

 مقاصد آن می باشد.  شروش

بـه  در عمل کرام که صحابه طوری

قرآن، كـامالً  یها ن و دستورالعملیقوان

ــد یمتكــ ــال  ،بودن در کــوچکترین اعم

دینی خود جوت تحقـق شـیوه گفتـار و 

 یم ”به سنتمتمسک  کردار پیامبر

 است كه صحابه کـرام یویشدند. بد

را  یم و یر مستقیو تاث عامت پیامبر

ا و آخرت کامالً یدن یزندگان یدر بوروز 

شـعاء سـنت  ، هرگز ازدبودن درک کرده

و بـه آن بـه عنـوان وی كنار نمی رفتنـد 

  سـتند.ینگر یت به مطلوب میهداكلید 

وی حفظ لذا باکمال لذت شوق تمام در 

 دند. یكوش یو تمسک جستن به آن م

 چگونگی تحفیظ و دفاع سنت -9

ــرا ــاس از  یب ــدف ــ  ذخی ــی ، یر  علم

ــر نه ین راه، حفــظ كــردن آن در ســیبوت

 “مـی دانسـتند کـرام هاست. صـحابه

و  یعناصـر اصـل هم مانند سـایر ”سنت

ن در معرض حمالت دشمنان یسازنده د

ن قرار خواهد گرفت. امـا بـا بـودن و ید

 یر قـواییـعت، در رشد و تغیاز ناموس طب

و اســالمی آنوــا  یه انســانشــیو اند یدرونــ

ی . چنانكه گاهاشته استد ییسزاه سوم ب

وقایع بزرک در ازمنه ها بر می شود که آن 

دهنـد و  یپ قـرار مـیخ خـویرا مبداء تار

 د.سنجن ین را به آن  تاریخ میام و سنیا

ــدر احاد ــریث پی ــاز اغمب ــه ی ن نمون

، ای اعجاب آمیز بـه كثـرت وجـود دارده

ــاظرصــحابه کــرام ــه ن م آن یمســتق نیك

ر گردیـده انـد، بـا یر پـذی، تـاثبـوده وقایع

دن موضــوعات، تحضــیض یدن و شــنیــد

مایـه ده اند، یق گردیده و گاهی ترسیوتشو

، در ذهـن و حافاـۀ آنوـا عبرت شان شده

بنابر این مبنی اصـحاب   نقپ بسته است.

بـودن را  لیاقـت مقتـداء کرام شایسـتگی و

 سزاور می گردند چنانره رسـول اکـرم

لنجـوم، ا مثـل أصـحابیمثل  » فرماید: می

)انـوار الصـول فـی احادیـث  «بییوم اقتدیتم اهتـدیتم

   الرسول(

در  )نـدمانند سـتاره گان اصحاب منمثال "

پیـروی  )که اقتداءدین( به کدام یک آنوا 

بـه  ،اقتداء کـردن کنید( راهیاب می شوید

هـا در نقـل احادیـث فتاوای قبول قـول آن

. "ا عـدول هسـتندهاست، زیرا همگی آن
«4» 

  یتم و تربیتعل یوه هایش -3

 مسـلکی دیـمف یقـه هـایطر یر یكارگه ب

در  یت، نقــپ اساســیــارشــاد و ترب یبــرا

م و آموزه هـا در ذهـن یتمکین وتقرر تعال

ــ ــی یآدم ــا ناــر  دارد. وقت ــه ب  یک

ــه د ــالیب محققان ــا و اس ــیوه ه ر ش

 یمتوجه مـ  کرماتربیت رسول 

  م مـی یـابیم آن حضـرتیشو

ــ ــتم ــب درون ــیو ب یام جوان  یرون

مســلمانان را در  یت انســانیشخصــ

نار داشته و هر بار، به گونـۀ  الزم 

، درس مخاطـب را صحابه کرام

 یهـا ینو با توافق فطرت و آمـادگ

قـرار بخصـوص  یآنان در برهه ها
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 ه  علله  علللى يفمللهذه  فل لله  يع علل للرب ص بِع
لله صلللى  سلل ن ع َهلل  ا   ان  لكنلل  سللك ، فَلَل ا

ليلاللاله َصلل ى اللله  َعلَ   ، ها وَسللا ، فَبالِب  ه لَ  وي ت ا
 لله  ي   ت َال ا لله  قَلْبللله َوَ بَلْاللَ   َيْإسللَ   َلْالا عللَتله  َيَ 

تاْنه، فَلَ اللاه ته َكَهرَا  َو َللَربَن  َوَ َبلَ َ ن ، 
 هله َبل    يْهلل    فعهاصا َهللا ا الهالمَم َ  »قلهن  

ل  ال اْسللب ، هاااَ لله ها ِا لْ  َكللم.ا الناله ، يلل   وال اْكبا يتا ر 
 «5» «وقَراَ م  اْلم راصا 

روایـت  «بن حکم سـلمیمعاویه »از

بار وقتی که من شده است که گفت: یک

خوانــدم، ناگوــان نمــاز می بــا پیــامبر

ماعــت عطســه کــرد، گفــتم: مــردی از ج

تو رحمت کند(! خداوند بر  )اللهیرحمک

ی جماعـت، بـه مـن چشــم و ناگـاه همـه

دوختنـد، گفــتم: مــادرم بـه مصــیبت مــن 

ــ ــنینش ــه م ــور ب ــه منا ــه چ ــاه د! ب ن نگ

ــا شــروس ؟ همــهچــه شــدهکنیدمی ی آنو

های خــود را بــر روی کردنــد و دســت

زدنــد، وقتــی ایشــان را میزانوهــای خــود 

دارنــد، می دیــدم کــه مــرا بــه ســکوت وا

عصـــبانی شـــدم، امـــا ســـکوت کـــردم؛ 

نمـاز را تمـام کـرد  هنگامی که پیامبر

که هی  معلمی  پدر و مادرم فدای او باد!

و نـه بعـد از او کـه از  را ندیدم نه پیپ از او

لحا  آموزش و تعلیم، از او بوتر باشـد، بـه 

 خدا سوگند، نه به نار خشم به من نگاه کـرد

 و نه مرا زد و نه به من بد گفت؛
ین نماز، گفـتن بدر  »بلکه( فرمودند:  )
عــادی( مــردم درســت  )زی از ســخنچیــ

نیست زیرا که نماز، جز تسبین و تکبیر و 
ایـن  بربنـا ،.«تقرائت قـرآن چیـزی نیسـ

ـــان را ـــا بســـیار آن ـــه حفـــظ آرامـــی  ب ب
و عمل بـر  ”سنت “و ”كتاب “دستورات

آن وا میداشـــت و در فورســـت دانســـته 
 یافزود. هرگاه از او سـوال مـ یشان میها

مانــه و دلكــپ یحك یكردنــد، بــا اســلوب
 یشـان را بـاز مـی داد، خطاها یپاسخ م

انـد ینما یگفت و راه درست را به آنان مـ
قـت یافتادند، بـه حق یدر ش  مو هرگاه 
دادند و. . . بـدون شـ ،  یم یامر آگاه

ض آن رسول یه پر فیاصحاب کرام در سا 

ــی ــتند و  گرام ــرار داش ــواره ق ــتهم  تربی

ــ ــدگردی ــامبر ده بودن ــار پی ــردار و گفت ، ک

طوریکـه اللــه ، حیـات شــان بـود سرمشـق

وئ  ۇئ  چ  متعال در شین آن مـی فرمایـد:

 12األحزاب: چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ

 ی خــدا، )حضــرت محمــدفرســتاده» 

چیــز( بــرای شــما بوتــرین سرمشــق و درهر 

 «.استنیکو و پسندیده نمونه 

طبق هدایت الوی اصحاب کرام در سایه 

ی رسالت آن جنـاب پـرورش كانون روحان

صحابپ را از اکرمامی یافتند. رسول 

د و در یــچ یبــر مــ میــان صــحابه کــرام

آنان طبـق ارشـادات الوـی  یت اسالمیترب

ــ ــپ م ــرد یكوش ــدیث  ك ــه در ح چنانر

ــده اســت: ) ــارک آم عاو مب ــعــن م  ــِن ی ةا ب

لامِ  ن له يب »اللته عنه قـال:  یرض یالحاكم السُّ
ها يلللليَاللله يَصللللل اى َتلللَ  سلللل ن اللالللله َصلللل ى الللللله  َعلَ 

لللل للللْ  الَمللللْ .ا فَلم للللل    وَسلللللا ، هْذ ع للللَس     ل  تا
ْرَإ  َك اللاه، فَلَرتها  المل . بهبهله اهْ ، فملل   ع

ه  تلله بللِاك   نظللروص هللل ذ فجاللل ا يللوا ثكللل ي تا 

اران یـان یـدر م وجود موثر آن 
ز برخورد سالم و یرت انگیوه حیبا آن ش

ــه عامــل مومــیتعلــ جوــت  یم، حکیمان
 یبرا ینیم دیل حفظ احكام و تعالیتسو

جــۀ آن، یبــود كــه در نت صـحابه کــرام
ن وبعـد از آنوـا محـدثی صحابه کـرام
ن دفاعیــه هــا را از ســنت یکــرام مــوثرتر

و بعـد از خـود نشـان دادنـد،  امبریپ
 در علم حدیثنخبه  قرون اولیه، علمای

پیدا شدند کـه بـا وقـف عمـر عزیـز  نیز
خــود در راه تحقیــق و تــدقیق احادیــث 

مـــات صـــحیحه و احیـــای ســـنت، زح
کشـیدند و از بـذل مـال و جــان شـایانی 

قبول  دریغ نکردند و با تحمل مشقات و
های دور و دراز کوشــپ رنــج مســافرت

کردند که صحین را از سقیم و مسـتند را 
اتر را از آحـاد جـدا از غیر مستند و متـو 

فتگان یمیـان ایـن شـ از خرهنمایند و بـاخ 
تــرین از بزرگ تــن، شــپ ســنت نبــوی

علمای قرن سوم، موفـق شـدند کـه هـر 
ــه ــک نتیج ــات ی ــات و تحقیق ی مطالع

یلیف بی جمع و تطوالنی خود را در کتا
« صحاش سـته» د که مجموس آنوا راننمای

 گویند. بدین ترتیب:
صحین بخاری، صحین مسلم، سـنن »

ابـوداود، سـنن ترمــذی، سـنن نســائی و 
و چون دوران زندگی دو « ماجهسنن ابن

ــه  ی دوره « )زمــان ســعادت »نفــر اول ب
ـــدگی  ـــرتزن ـــر  حض ـــول اک  مرس
تر بوده است، احادیـث روایـت نزدیک
آن دو را مشـــوورتر و معتبرتـــر   شـــد

ـــه می ـــان ب ـــاب آن شـــمارند و کت
ه ا، دیـدگاسـتصحیحین مشوور 

ق علیـه فاتفاقی ایشان را به قول مت
 رحمة الله علیوم اجمعین. .می نامند

 ماخذ

 رواه البخاری“ [1]

 رواه البخاری“] [2]

 عمدة القاری  [3]

 رواه مسلم. [4]

 رواه مسلم. [5]

 

ڻ  ڻ  ۀ     ڻ  ڻچ 

ہ   3الحشر: چۀ    ہ  ہ

مـن( ) ترجمه: " و آنچه راكه رسول
برايتان مي آورد، بگيريد و از هرچه 
ــي دارد، دوري  ــاز م ــما را ب ــه ش ك

 جوييد"
 و در آیۀ  ديگر مي فرمايد:

وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ 

12األحزاب: چېئ

ترجمه: ) به راستی بـراي شـما در 
ه رسول الله الگوی نیکـو و پسـندید

 وجود دارد.(.
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  و مي فرمايد:

پ  ٠4النساء: چٻ  پ
ترجمه: ) هر كه رسول را اطاعـت 
كند، محققاً خـدا را اطاعـت كـرده 

 است(.
 

ada99:عوامل%20حفظ%20سنت.htm#_ftnref5
ada99:عوامل%20حفظ%20سنت.htm#_ftnref6
ada99:عوامل%20حفظ%20سنت.htm#_ftnref6
ada99:عوامل%20حفظ%20سنت.htm#_ftnref6
ada99:عوامل%20حفظ%20سنت.htm#_ftnref6
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روژه د دنــاهونو او د دوزن د  درېــیم:

اور څخه ډال او مانع ده، لکه چې دغـه 

ــدې  ــکاره  ــه دې مطلــب بان حــدیث پ

َيصا َ س ل َن الللها  َع ا يَبالي ه َرعْللَرَم، )دلیل دی: 
لَيهَ.   نالة ،  َصلاى الله  َعَلْيها َوَسللاَ  قَلهَن  هاصا اله ا

ََ  فَلل اَذا َكللهَص َيَإلل  ك ْ  َصلله ا  ه، فَللَم عَلْرف لللْث، وَ 
َعْجَهلْل، فَل اْص اْتلر ش  َبلهَ َ ه ، َيْو قَه َلَلله ، فَلْليلَم لْل  

 «11» (.هاا اي َصه ا   

ـــو هـد ابــ ژبــاړه:  څخــه رهـری

ـــرم  ـــول اک ـــې رس ـــت دی، چ  روای

وفرمایل: روژه دناهونو او د دوزن د اور 

په مقابل کې ډال ده، نو چـې کلـه د چـا 

 ۍاو د نـاپوه ېخبر  ېروژ ه وي، نو پوچ

او مقتدی ونیسـو او د روژې میاشـت څخـه 

وروسته د شـوال پـه میاشـت کـې هـم شـپږ 

روژې نیـول هيـر نـه کـړو او د دغـو  ېورځ

غــوږ  تــه مبــارک حــدیث اړه دې روژو پــه

 ش :

، َكلهَص  ) لْ  َبل اانل ل مه تا َاله  سا بلَ َتْ  َصهَ.  ََتَ هَص ث ل ا يَ لْ
َيه.ا ال اْهرا   «12». (َكها

ـــې د روژ  ـــوک چ ـــت روژه  ېڅ میاش

ونیسي، وروسته په شوال میاشـت کـې شـپږ 

 ېونیســي داســ ې هــم ورپســېروژ  ېورځــ

 يیـې چـې روژه نیـول عمـرلکـه  ولـه  ی،د

 ېورځـ تشـوی هنوـشت چیرې میاه وي. ک

په خپـل لطـف او کـرم سـره د  ، اللهيو 

؛ دا ځکه ثواب ورکوي ېرش ورځو روژ ېد

 ېورځ (۱۶ ) ،شوال شپږو ورځو سره چې د

د لطف او مرحمـت لـه  نو د الله ،کیږي

کبله د یوې نیکي اجر او ثواب په لسو بدله 

( ورځې روژه چې پـه ۱۶ورکول کېږي، نو) 

ـــجه ــو نتی ( ۱۶۱)  لســوکې ضـــرب شــي، ن

ورځو روژې کېږي، نو دویا چې  ـول کـال 

ــول ؛ ځکــه چــې د شــرعي هد ېیــې روژه نی

سپوږمیز کال ورځـې د دې شـمېر څخـه ال 

  څه کمې هم دي.

باید په هره میاشت کـې درې  پنځم:

ورځې روژه چې د) ایام بـیض( پـه نـوم 

( د ۹۲ -14 -۹۱سره یادیږي، چې هغـه) 

میاشــتې درې ورځــې دي، روژې  ېهــر 

ې ونیــولی شــي، پــه دې هکلــه، دې پکـ

څخه روایت السالم الصالة و پېغمبر علیه 

 دی:

ِمْعت    : سا ، قاالا ةا وسا  بِْن طالْحا )عاْن م 

ه   أاباا ـلت  اللـت ـول  اللـِه صا : قاالا راس  ذارٍّ ياق ول 

ــْمتا ِمــنا  ، إِذاا ص  : ياــا أاباــا ذارٍّ ــلتما سا لايْــِه وا عا

ـمْ  الاثاةا أايتاٍم فاص  ْوِر ث ا ـالادا عاْشـراةا، وا  الشت  ث ا

 «13». خاْمسا عاْشراةا( ، وا ةا أاْرباعا عاْشرا 

ــاړه: ــن طلحــه څخــه  ژب د موســی ب

روایت دی، چې وایي: ما د ابو ذر څخه 

ــل ــدلي دي، چــې وی ــې اوری ــول ي : رس

 ې،! کلــه دهای ابــوذر وفرمایــل:  اکــرم

روژه  ېورځـ ېچې پـه میاشـت کـې در 

 نو دیارلسمه، څوارلسمه او ،نیول غو تل

 .روژه ونیسهورځ پنځلسمه 

دا رنګه په هره اونۍ کې باید  شپږم:

دوه ورځې روژه ونیـول شـي؛ ځکـه پـه 

 دې اړه روایت دی: 

هاصا َ س لل َن اللاللها َصلللاى الللله  َعَلْيللها َوَسلللاَ    )

ــه د ــه کــ ېکارون ا ـوي، کــه چـــن

ــ ـــورت ــړه او ی ــل وک ــې اـه کنځ  ي

ړه وکړه نو ورته ودې ـره جګــورس

 .ې دهنیول وایي: چې ما روژه

ــ څلــورم: ه دا هــم ـتــوږ ـم

ــي روژو  ــې فرض ــب دی، چ مناس

ــو ســره د نفلــي روژو نیولــو  نیول

ـــړو، دې دواړه ډول  ـــښ وک کو 

ــر څــو  ــه وکــړو، ت ــه پاملرن روژو ت

خپلـه قـدوه   حضرت نبي کریم
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لللْي ا وَ  ثْلنلَ ،  َكلللهَص َعه للل .  عَللللْ َ. اَا للليسا عَللللْ َ. اْلَم ا
ِا  هاصا  َفس لللئاَل َعلللْ  َذلالللَك، فَلَملللهَن  َيْعَ لللهَن الناللله

ثْلنلَْي ا وَ  ُ  عَلْ َ. اَا  «14». (عَلْ َ. اْلَم ايسا   ل ْاَر

السـالم بـه الصالة و پېغمبرعلیه  ژباړه:

روژه  ېکورځـــو  ېاو پنجشـــنب ېدوشـــنب

 ېو  ،هکله وپو تل شـو ېنو پد ،درلوده

او  ېفرمایل: د بنـددانو عملونـه د دوشـنب

ه حضورت د الله ېک په ورځو ېپنجشنب

دي: دا  ېپـه بـل لفـظ کـېږي. وړاندې ک

ما عملونه ز حال کې  ېخو وم چې پداس

 روایت په بل چې روژه وم. ،وړاندې شي

کې دي، چې ده مبارک څخه د دوشنبې 

ــو ده  ــه هکلــه وپو ــتل شــو، ن ورځــې پ

ځواب ورکړو چـې دې ورځـې کـې زمـا 

 .ې دهزوکړه شو 

دا هم د روژې د آدابـو څخـه  اووم:

ــوراء ور يد ــې او عاش ــې د عرف ــو ، چ ځ

روژه باید ونیول شي؛ ځکه چـې پـه دې 

للللل ا َبللللْهرل، )اړه روایــــت دی:  للللْ  ك  ثَللللَم   تا
َيه.  ال اْهرا ك ل الها،  َو ََتَ هص  هاَلى  ََتَ هَص، فَلَهَلا صا
ل   َعَللى الللها َيْص ع َكف الَر  َيه.  عَلْ .ا َعَرفََة، َيْإَ سا صا

للَنَة الا الي بَلْال َلله ، َوالسا لَنَة الا الي قَلبلْ للَيه.  السا َ   ، َوصا
للل   َعَللللى الللللها َيْص ع َكف الللَر  عَللللْ .ا َعهب للل  َاَ ، َيْإَ سا

َله    «15». (الساَنَة الا اي قَلبلْ

یعنـــې: درې ورځـــې روژه د هـــرې 

 نمیاشتې څخه او یو رمضان تر بل رمضـا

د ر ده او ېد  ولې زمانې روژې په څ ېپور 

نه تمه کـوم چـې د عرفـې ورځـې  الله

ــال وړ  روژه د ــو ک ــدی ــال  د او ېان ــو ک ی

ــا ــاره شــي او د هوروســتو دن ــاره کف ونو لپ

 ېنه هیله لـرم چـې دعاشـورا ورځـ الله

دناهونو لپاره کفاره  ېیو کال وړاند روژه د

 شي. 

د رمضان روژې په سمه تودـه او  اتم:

اخالص سره ادا کـول، وړانـدېني دناهونـه 

ـاما  )بښي، په دې اړه روایـت دی:  ـْن صا ما

ا ، إِيما انا ما  نًا وا راماضا ـا تاقاـدت ابًا، غ ِفرا لاه  ما اْحتِسا

 «11» ِمْن ذانِْبِه(.

یعنې: څوک چـې د رمضـان روژه پـه 

سي، يـایماندارۍ او د ثواب په نیت سره ون

  وړاندیني دناهونه به یې وبښل شي.

ې ــــپـتې د شـاشـــد روژې د می نهــم:

قیــــام د دنــــاهونو څخــــه پــــاکي ده، د 

ــو  ــت دی، چــې ههریر اب  څخــه روای

ــول ا ــرمرس ــایلي دي:  ک َتللْ  قَللهَ.  )فرم
لْ    ََتَ هَص هاعَ ها ه وَ  اْإ اَسهب ه،   فاَر لَله  َتله  َلَمل اَ. تا

 «11» (.َذاْباها 

) شپه څوک چې د رمضان قیام ژباړه:

یــې پــه تراویحــو او نــورو عبــادتونو ســره 

د ایمــان او اخــالص لــه ژونــدۍ وســاتي( 

 یــې بــه تیــرې دنــاوې ېترســره کــړ  ېمخــ

و کـې ـونـــپه دې دواړو روایت ي.شبښل و 

ابًا د) انًا وااْحتِسا ( الفـا  ذکـر دي، چـې إِيما

د  معنایې دا ده: د ایماندارۍ او د حسـبې)

الله پاک څخه د ثواب( پـه نیـت، پـه دې 

کې دی ته اشاره ده، چې هـی  عبـادت د 

ریا او سمعت سـره د اللـه پـاک پـه عـالي 

دربار کې د قبول وړ نه دی، پـه ځـانګړې 

ول روژه چې په هغې کې انسـان کـوالی ډ

شي په هـر وخـت او هـر ځـای کـې روژه 

وخوري، خو چې دی یې نه خـوري، نـو 

اصل هد  یې د الله پـاک څخـه خـو  

دی او دا رنګـــه د هغـــه د رضـــا، جنـــت 

حاصلول او د دوزن څخه د ځـان سـاتني 

په موخه داعمل صالن تر سره کوي او نـه 

یې ماتوي، نو ځکه حـدیث قدسـي دی، 

 چې الله پاک فرمایي:

لللن َعَ لللا ابْلل ا اَدَ. لَلله  هاَا الهاللْ َ.، فَ ااالله  لاللي  ) ك 
َويَاَه َيْ واإ باها، َوَلم ل  ف  َف ا الهاه ا ا َيْطَي   عاْنَ  

 «13» (.اللاها تاْ   اع ا ال اْسكا 

یعنــې: د انســان هــر عمــل د ده لپــاره 

دی، مګر روژ ه چې ده هغه د مـا لپـاره ده 

و زه به یې پرې اجر ورکوم، یقینـاً چـې د ا

روژتي د خولې بدبویي، د الله په وړاندې 

 د مشکو له خوشبویي څخه هم غوره ده.

د روژې د فضائلو څخـه دا هـم  لسم:

دی، چې په دې مبارکه میاشت کې، قرآن 

کریم نازل کړی شوی دی، لکه چـې اللـه 

 پاک فرمایي:

 ١القدر: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 
قرآن کـریم د قـدر  یعنې: موږ

په بل آیت  په شپه کې نازل کړی.

 کریمه کې الله پاک فرمایي:

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  

ڱ  ں  ں   ڻ  

 ١٨١البقرة: چۀڻ  ڻ  ڻ

ان هغـه میاشـت ـې: رمضــیعن

رآن ـــې قـې کــه هغــې پــده، چ

نــازل کــړی شــو، چــې د انســانانو 

ن دی، ـوی رکـن لـدس دیـالم مقـادت او د اسـه ستر عبـهغ روژه د الله

ه ـوي، د دوی څــدا کــیـوی پــقـزګاري او تـرهېـې پـو کـانانـې انسـچ

له مجرداتو سره راولي، د روژې مبارکې میاشت کې یو فرض اداکول  مشابهت

ږی،  دا رنګه د یو نفلي عبادت اویـاو ېد اویاو فرضونو د اداکولو مرتبې ته لوړ 

ږي، کوم چې په غیر رمضان کې ادا شي، روژه ېنفلي عبادتونو درجې ته لوړ 

قرآن کریم د  د قرآن کريم د نزول، د لیلة القدر، اعتکاف، په تراویحو کې د

دو، د رزق د زیاتوالي، خواخوږۍ، د سرسایې د ورکړي، د برکتونو او ېختم

او د  لپاره د پورته کېدو میاشت ده، د رحمـت، مغفـرت الله په شپه کې د

 .اور څخه د خالصون میاشت ده
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اره له سره تر پایه هدایت دی، او داسې ـلپ

ــه کــې دي، چــې څردنــدې الر ــ وونې پ

باطل یو  او د حق او ېالرې  وونک سمې

دي. د دغو دواړو  ېله بله په ډاده بېلوونک

آیتونو څخه دا څردنده شـوه، چـې قـرآن 

کریم د رمضان په میاشت او د قدر په شپه 

کې نازل شوی، نو معلومیږي چـې د قـدر 

دغـه شپه په دې مبارکه میاشت کـې دی. 

 ـولنیز  )جمعـينزول څخه مراد هغه نزول 

، چې یوځل په یوه شـپه د لـوش هنزول( د

محفو  څخه اسمان دنیا ته نـازل شـوی، 

ت شه بل نزول نه دی مراد چې په درویهغ

  کلونو کې د اسمان دنیا څخه نبي کریم

 ته تدریجي ډول نازل شوی دی.

لو څخـه دا ید روژې د فضـا م:ـلسیو 

ــه ـهــ د م دي چــې روژه او قــرآن کــریم ب

ــار  ــان لپ ــدې انس ــه وړان ــالی پ ــه تع ه د الل

ــ ــفاعت ک ـــش ــه تع ــېـوي او الل ــه ی  الی ب

ې روایـت ـشفاعت هم قبول کړي، لکه چ

 دی:

لَيه.  َواْلم لْراص  َعْرلَفَاهصا لاْلَاْبل ا عَللْ َ. اْلماَيهَتلةا،  )  اله ا
ْا  للللللللله  ال اَالللللللللهَ.  ، َتنلَ لللللللللَيه.   َيْإ َ ي ا عَلم للللللللل ن  اله ا

َهلللله ا، َفَرللللف ااْ  للللَهَ اسا باهلنلا عَلم لللل ن   ناي فايللللها، وَ َوالرا
، َفَرلللف اْاناي فايلللهاا،  لللْ َ. باهللاْيللللا ْا  للله  النلا اْلم لللْراص   َتنلَ

 «11» (.قَهَن  ا فَلي َرفاَاهصا 

یعنې: روژه او قرآن بـه د انسـان لپـاره 

په ورځ د قیامت کې شفاعت کـوي، روژه 

یث دې ولټولی شي، په دې اړه داسې حد

َهله  َيصا )شتون لري: لَي اللاله  َعنلْ َعلْ  َعه اَرلَة َ لا
لراْوا  َ س  َن اللاها َصلاى الله  َعَلْيها َوَسللاَ ، قَلهَن  َ  ََ

َلللَة الَمللْ  ا فاللي للْ   لَيلْ للرا تا للَ  الَاْرللرا اَأَواخا اللل اْ را، تا
 «24». ( ََتَ هصَ 

روایت دی،  څخه یعنې: د عائشي   

د قدر شپه د ایل: وفرم چې رسول اکرم 

ه طــاق شــپو کــې پــرمضــان ورســتیو لســو 

 .ئولټو 

اخستنه کیـږي:  ېداس دې حدیث څخهد 

د قدر شپه په اغلب دمـان د رمضـان چې 

 ،شـپو کــې ده وپــه طـاق ېلسـیز  ۍوروسـت

شپو کې ډېر  ۲۱، ۲۱، ۲۲، ۲۱، ۲۹یعني: 

امکان شـته او د لیلـة القـدر د شـپې د نـه 

  کاره کېدو کې، حکمـت دادی، چـې د

الله پاک  عبادت په هره شپه کې تـر سـره 

وای معلومـه چیـرې د قـدر شـپه ه کشي، 

په هماغه یوه شپه کې ډیر  ېخلکو به یواز 

، هغه مـبوم کـړه عبادت کاوه، خو الله

تر څو د خپلو بنددانو د عبادت اړیکـه او 

عالقــه خپــل رب ســره پــه هــره شــپه او د 

  همیپ لپاره وي.

را په بل روایت کې دي:) ََ َلَة الَمْ  ا فالي َ  ْوا لَيلْ
را تاْ   ََتَ هصَ   «21». (الَاْررا اَأَواخا

یعنی: د قدر شـپه د رمضـان بـه وروسـتیو 

 .ئلسوکې ولټو 

د روژې د آدابــو څخــه دا هــم  دیارلســم:

دی، چې د قـدر شـپې دعـا او دا رنګـه د 

ــی  ــانې وویل ــې دعاد ــورې اړین افطــار او ن

شـي، د قــدر د شــپې دعــاء پــه اړه داســې 

َعلْ  َعه اَرلَة، قَهلَللْ   قل ْلل    عَلله  )یــت دی: روا
َلللللة   َللللةل لَيلْ َ س للل َن الللللها َي َيَعْلللَ  هاْص َعلاْ للل   َيإن لَيلْ
لل ا هاااللَك  الَمللْ  ا َتلله َيق لل ن  فايَهللهذ قَللهَن  ق لل لاي  اللاه 

َا ن اْلَاْفَ  فَهْع   َعن اي  «22» (.ع ف      

څخـه روایــت دی، یعنـې: د عائشـې

 !رسوله ای د اللهومې ویل:  چې وایي:

قدر شپه  د را معلومه شي چې دا ېچیر ه ک

  ؟ووایـم په کې نو څه ،ده

 :ء ووایهوفرمایل: دغه دعا

َا ن اْلَاْفَ  فَهْع   َعن اي )   ( اللاه  ا هاااَك ع ف      

ووایه، یـا اللـه پـه ر ـتیا چـې تـه : ژباړه

ــو  ــونکی او عف ــو  هبښ ــو  ي،خو  ــا ز ن م

ــا ــه ېو خط ــاء .وبښ ــد د دې دع ــو بای  ن

اهمیت هیر نه کړو او د رمضـان پـه هـره 

شپه او په ځانګړې ډول په آخري لسیزه 

د طاق شپوکې یـې ووایـو، تـر څـو مـو 

 عفوه او بښنه نصیب شي.

د روژې د آدابو څخه دا  څوارلسم:

ــه آخــري لســیزه کــې يهــم د ، چــې پ

اعتکا  وکـړای شـي، لکـه پـه دې اړه 

 داسې حدیث دی: 

ه َ لله، )  للَي اللالله  َعنلْ َعلْ  َعْبلل ا اللاللها بْلل ا ع َ لَر َ لا
قَهَن  َكهَص َ س ل ن  اللالها َصللاى اللله  َعَلْيلها َوَسللاَ  

َر تاْ   ََتَ هصَ   «23» (.عَلْاَ كا   الَاْرَر اَأَواخا

ــن عمــرد یعنــې:  ــه ب ــد الل  عب

څخــه روایــت دی، چــې وایــي: رســول 

ه کې به د رمضان په آخري لسیز   اکرم

 اعتکا  کاوه. بل روایت دی:

لَي اللاله  َعْنله ، قَلهَن  َكلهَص  )  َعْ  يَباي ه َرعْللَرَم َ لا
الناباين َصلاى الله  َعَلْيها َوَسللاَ  عَلْاَ كال   فالي ك لل ا 

) شپه یې څوک چې د رمضان قیام

په تراویحو او نورو عبـادتونو سـره 

او اخالص د ایمان ژوندۍ وساتي( 

 به تیرې دناوې ېترسره کړ  ېله مخ

ــې  ــل و ی ـــبښ ــه دې دواړو  ي.ش پ

انًا وا روایتـونـو کـې د)  ابًا إِيما ( اْحتِسا

الفا  ذکر دي، چې معنایې دا ده: 

ــه  ــبې) د الل ــدارۍ او د حس د ایمان

پاک څخه د ثـواب( پـه نیـت، پـه 

ته اشاره ده، چې هی   ېدې کې د

 عبادت د ریا او سمعت سره د اللـه

پاک په عالي دربار کې د قبـول وړ 

 نه دی.

 ېبه ووایي: ای ربه! دی مو د ورځ

شوواتو څخـه د له لوري د طعام او 

مــا ز کــړی وه، نــو د ده پــه اړه  منــع

 شفاعت قبول کړي او قرآن کریم به

ووایـــي: دی مـــې منـــع کـــړی و د 

خوب څخه په شپه کې، نو د ده په 

 : ديواي، ېل کړ ما شفاعت قبو ز اړه 

 .شفاعت به قبول شي دواړو

ــم: ــه  دولس ــو څخ د روژې د آداب

داهم دی، چـې د لیلـة القـدر شـپه 
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للله ، فَلَل ا َكلللهَص الَاللله.  الاللللاإ   ََتَ لللهصل َعَرلللَرَم يَعاللله.ل
 «24».(ق باَض فايها اْعَ َكَ  عاْرراعَ  عَلْ ت ه

 ،نـه روایـت شـوی یعنې: د ابو هریره 

بــه هــر  کــرمویــل: رســول ا ويــېچــې 

رمضان کې لس ورځې اعتکا  کـاوه او 

شــل  ،دهېــکــوم کــال کــې چــې وفــات ک

 ورځې اعتکا  یې وکړ.

ــايلې: ــه پ ــتر  روژه د الل ــه س هغ

عبادت او د اسالم مقدس دین لوی رکن 

ــاري او  ــې پرهېزد ــانانو ک ــې انس دی، چ

ي، د دوی څه مشابوت لـه تقوی پیدا کو 

ــارکې  ــي، د روژې مب مجرداتــو ســره راول

و و میاشت کې د یو فرض اداکـول د اویـا

ږی،  دا ېفرضونو د اداکولو مرتبې ته لـوړ 

و نفلــي و رنګــه د یــو نفلــي عبــادت اویــا

ږي، کوم چې پـه ېعبادتونو درجې ته لوړ 

غیـر رمضــان کـې ادا شــي، روژه د قــرآن 

عتکا ، پـه کريم د نزول، د لیلة القدر، ا

دو، د ېـتراویحو کې د قرآن کریم د ختم

رزق د زیاتوالي، خواخوږۍ، د سرسایې 

 د ورکــړي، د برکتونــو او پــه شــپه کــې د

لپاره د پورته کېدو میاشـت ده، د  الله

ــــرت ــــت، مغف او د اور څخــــه د  رحم

خالصون میاشت ده، دا هغـه میاشـت ده 

چې الله تعـالی یـې پـه خپلـه روژتـي تـه 

دا هغه میاشـت ده چـې د ثواب ورکوي، 

روژتي د خولې بوی پرورددار ذات تـه د 

مشکو څخه هم زیـات غـوره بـوی دی، 

ــــه  ــــاهونو او د دوزن د اور پ روژه د دن

ــه  ــي ت ــې ډال ده او روژه روژت ــل ک مقاب

ــفاعت  ــې ش ــوونکې ده، داس شــفاعت ک

کــوونکې ده، چــې شــفاعت بــه یــې هــم 

 ږي. ېقبل

په دې مبارکه میاشت کې باید موږ 

 ې ترسره کړو:دا کړن

صدقې او خیراتونه زیات کـړو  الف:

ـــډیانو،  ـــو، داون ـــو هېوادوال ترڅـــو خپل

فقیرانو، مسکینانو، بي وزلـو او کونـډو... 

 سره مرسته وکړو. 

ــر،  ب: ــالوت، ذک ــریم ت ــرآن ک د ق

اســتغفار او درود شــریف زیــات ووایــو؛ 

ځکه د  و اعمالو درجـه پـه دې میاشـته 

 کې ډېره لوړیږي.

نه په جماعت سـره خپل لمونځو  جـ:

ادا کړو او شل رکعته تراویحو کې د قرآن 

 کریم ختم وکړو.

طالــب ، ریشـته دارانــو، داونـډیانو د:

 علمانو ... ته روژه ماتی ورکړو.

لپـاره را ویښـیدل او  يشـلمید پ : هـ

 ذکر او لمانځه کـې تیـر ،ءسحري په دعا

 .کړو

ــانونو،  و: ــو ځ ــانې خپل ــر دعاد د خی

ل،  ول هیوادوالو او اوالدونو، أهل او عیا

د نړۍ  ولو مسلمانانو او د خپـل هیـواد د 

ترقـــۍ، ســـوکالۍ، آبـــادۍ او د دنیـــا او 

خــرت لــه لــوري د ده پرمختــګ پــه اړه آ 

ډېــرې دعــاوې وکــړو؛ ځکــه د روژتيــانو 

 دعاء نه ردېږي.

ــو،  ز: ــه دروغ ــه هــر وخــت کــې ل پ

کـول...  ېغیبت، غضب، ظلم، تور پـور 

، خـو پـه او  ولو دناهونو څخه ډډه وکړو

روژه کې په ډېر جدي ډول بایـد دا  ولـو 

دو، تر ږ ناوړه کړنو ته د پای  کی کې ویاد

 ـت او ثـواب لـه منځـه څو د روژې ارز 

 یونسو.

په  ول رمضان کې د لیلة القـدر  : حـ

شپې هڅه وکړو، تر څو په عبـاداتو سـره 

یـي ژونــدۍ وســاتو او پــه ځــانګړې ډول 

 وروستۍ لسو شپو کې ډېره برخه عبـادت

 ته ځانګړې کړو.

روژه کـــې د صـــبر او حوصـــلې  ط:

و و څخه کار واخلو، د بدو خبـرو او وینـا

ځــواب پــه حســنه طریقــې ســره ورکــړو، 

غضب، غوسې او سخت ویلو څخه باید 

 په کلکه ډډه وکړو.

ــو،  ي: د مــا تحــت افــرادو، مزدوران

نوکرانــو، کارمنــدانو او شــادردانو ســره د 

ــدو او  ــه دن ــارواخلو او پ ــۍ څخــه ک نرم

کارونوکې ورسره مرسته وکړو او بایـد پـه 

 کار کې یې کمښت راولو.

ګ د ـرڅنـــي روژو تـرضـــد ف ک:

ــنبې،  ــد د دوش ــې بای ــه اوږدو ک ــال پ ک

پنجشــنبې، د هــرې ســپوږمیزي میاشــتې 

مې، څوارلســمې، پنځلســمې، ـدیارلســ

عرفــې او عاشــوراء ورځــو روژو تــه هــم 

 پاملرنه وکړو.

 لمین.ن الحمد لله رب العااو آخردعوانا 

 سرچینې او مآخذ: 

 .۱۱۱۲ـ مسند االمام أحمد  11

 . ۹۹۶۴ـ صحین االمام مسلم شمېره:  12

 .۱۶۹ـ سنن الترمذي 13

 .۲۹۱۴۴ـ مسند االمام أحمد 14

 .۹۹۶۲ـ صحین االمام مسلم  15

 .۲۱۹۴ـ متفق علیه  11

 . ۱۱ـ متفق علیه  11

 .۲۱۲۱ـ صحین البخاري  13

 .۶۶۲۶ـ مسند االمام أحمد  11

 .۲۱۹۱ـ صحین البخاري 24

 .۲۱۲۱ـ صحین البخاري 21

 .۲۹۱ـ سنن الترمذي  22

 .۲۲۲ـ صحین البخاري  23

 .۲۱۴۴ـ صحین البخاري  24
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کــه حكــم قطعــ  روزه بــراى  طــوری

روز دوم مـاه شـعبان سـال ه مسلمانان ب

دوم هجرت توسط اين آيه مباركه براى 

اللـه چنانرـه  مسلمانان ابـالغ گــــرديد

  :می فرمایدمتعال 

ٿ  ٹ       ٹ    ٿ  ٿچ 

  ڦ  ٹٹ ڤڤ ڤ ڤ

 381َْبقرة:چڦ  ڦ

ايد يمان آوردهكه ا اى كسان  :ترجمه

)فـرض( شـده اسـت روزه بر شما مقرر

بر كسان  كـه پـيپ از شـما  همان گونه

باشــد كــه  ،)فــرض( شــده بــودمقرر

 پرهيزگارى كنيد.

 و غرایز نفسـانی پیـروی کنـد. هوس و اهو 

ضمیر » روزه نفس انسان را تزکیه می کند، 

و با تقویـت اراده، انسـان سازد بیدار می  را

و بـه نوایـت گـردد  می شرافتمند بزرگوار و

 (1) .«سعادت و خوشبختی می رسد

 زد قریشیان نروز عاشورا در 

را روزه مـردم قـریپ آنـدر ایام جاهلیـت 

 :روایت استکه ، طوری می گرفتند

للَي اهللا  َعْنَهلله، قَهلَللْ   )  َكللهَص »َعلل  َعه اَرللَة َ لا
لا  يالةا، وََكلهَص عَلْ .  َعهب   َاَ  َ ه  ت ه  قل َرْع   فاي الَجهها

لله  َ س لل ن  اهللاا َصلللاى اهلل  َعَلْيللها َوَسلللاَ  َعه لل ت ه ، فَلَل ا
 َُ لله ف للرا للَيهتاها، فَلَل ا قَلل اَ. الَ  اعَنللَة َصللهَته ، َوَيَتللَر باها
 ََتَ للهص   َلللَرَِ عَلللْ َ. َعهب لل  َاَ ، َفَ للْ  َبللهَ  َصللهَته ، 

  1441]رواه البخاری:  .(َوَتْ  َبهَ   َلرََكه  

: روایــت اســت کــه گفــت عائشـة از

ـــردم قـمــ ـــاهلـان جــــــپ در زمـری ت، ـی

 پیـامبر و گرفتند،عاشورا( را روزه می ) روز

ــــــرما ــــــن روز را روز   ک ــــــم ای  هه

دند، ایــن ـنه آمــدیــ.چون بـه مگرفتنـدمی

بـه  (و دیگران را هم )روز را روزه گرفتند، 

 مـاه  چـون روز  روزه گرفتن آن امر کردند.

 )روز گـرفتن( روزه ) گردید، فرض رمضان

 بعـد( بـه آن از ) کردنـد، تـرک را( عاشورا

 را عاشـورا( )روز خواسـتمی کـه کسی

 خواستنمی که کسی و گرفت،می روزه

 گرفت.نمی روزه

اسـت  فرایضـی از یکـی روزه» بنابرین

ــه ــرا الل ــه آن ــر امتوــای  tک  )پیشــینب

ــرض  ــمانی( ف ــان آس ــام ادی ــروان تم پی

ریضــه فیــاض و گردانیــده اســت. ایــن ف

ـــا ـــارک، ب ـــت مب ـــامبر بعث ـــوار پی  بزرگ

یافتـه بـر  تکامـل صـورته بـ اسالم

هجری فـرض  دوم سال امت اسالمی در

 گردید، تا از فضایل، فیوضات و برکات

ــوی،  آن در ــادی و معن ــای م ــه ه عرص

ــد،  اخالقــی و اجتمــاعی، مســتفید گردن

حیــات  نعمــت عاــیم را، درایــن لــذت 

نیکی را که دنیوی و بوای گرانبوا اعمال 

مغفرت انجـام داده  این ماه رحمت و در

 «اند، در حیات اخروی دریابند.

روایـت اسـت کـه  از ابن عباس

ــت: لل َد »  گف قَلل اَ. الناباللين الَ  اعَنللة، فَلللَرَيى اْلَيه 
َتههَلاذذ قَلهل  ا    ه  .  عَلْ َ. َعهب   َاَ ، فَلَمهَن  )

لللى ا هلل  بَناللللي هلللَلا عَللللْ .  َصلللهلا  ، هللللَلا عَللللْ .  َاجا
ْ  َفَهللهَته  ت  سللى، قَللهَن  ) للْ  َعلل  و اها  هاْسللَرا ايَل تا
لللللْنك ْ ذ َفَهلللللهَته  َوَيَتلللللَر  فََِاَللللله َيَإلللللفن با   سلللللى تا

ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ    )قول

ــــ  ڦ    ، هذکر متــــ ۀدر آی

ــاریخی  ــت ت ــن واقعی ــانگر ای بی

ــر  را روزه tاســت کــه اللــه ب

ــان  )امتوــای پیشــین ــروان ادی پی

فـرض کـرده؛ تـا » ی( نیـزآسمان

نفس انسـان بـرای کسـب تمـام 

ها و خیرات آماده گردد؛  نیکی

روزه با شووات مبارزه مـی کنـد 

از و روزه دار را نمی گذارد کـه 
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َيهتاها     (1)«باها

در  )به مدينه منوره  زمانی كه پیامبر

یف فرمــا شــدند، دوران هجــرت( تشــر

ــان  ــه يوودي ــد ك ــوراء ديدن در روز عاش

ــتند؛ فرمــود روزه دار ــن چــه : » هس ای

ــت؟ ــوب و« اس ــروز روز خ ــد: ام  گفتن

ــت. ــندیده ایس ــه  پس ــت ک ــن روزیس ای

 شر   از را اسرائيلدر آن قوم بن  tالله

 کـه بـود همان داد؛ نجات شان دشمنان

ــ  ــوراء)روز آنموس  روزه را( عاش

 شــما از مــن »: فرمودنــد پیــامبر. گرفــت

ــه نســبت ــ  ب ــتحق موس ــتم مس . «ترهس

ــابرين ــامبر بن ــرم پی ــروز اک  روز )آن

ا ر  مسلمانان و گرفت روزه را،( عاشـوراء

 «.به روزه داری دستور داد.

روایت است کـه  از اِبي موس  و

للل د  » گفـــت: َكلللهَص عَللللْ .  َعهب للل  َاَ   َلا للل ن   اْلَيه 
ا قَلللهَن النابالللي    (1)()َفه للل ت     يَاْلللل   ْ   عايللل  

ـــــوراء را ـــــان روز عاش ـــــد  يوودي عي

ــد،م  ــامبرپ گرفتن ــود:  ی ــ»فرم ما ش

ـــلمانان  ـــراآ مس ـــوراء( ن را، روزه  )عاش

 «بگیرید.

 را «عاشـــورا» روزه پیـــامبر اکـــرم

 داد، می ترجین سن تی هاى برساير روزه

به استثنای روزه ماه مبـارک رمضـان کـه 

داده  برتـری ديگر هاىآنرا بر همه روزه

 داشت. می گرامی و

، قَلللللللهَن  َتللللللله  َيَعْللللللل   »  ِل عللللللل  ابْللللللل ا َعباللللللله

َيهَ. عَلْ . َف اَله  َعَللىعلَ  النابايا  ََراى صا َ ْيلرا ا  َ 
لللْهَر،  َا هلللَلا اْلَيلللْ َ.، عَللللْ َ. َعهب للل  َاَ َّ َوهلللَلا الرا ها

  (1)«عَلْاناي َبْهَر  ََتَ هصَ 

ــن عبــاس روایــت اســت کــه  از اب

روزه  پیامبر كه ديدمگفت: هرگز نم 

يک روز را بر روز ديگرى ترجين دهـد، 

 و را عاشــو ، روزامــروزء روزهء بــه اســتثنا

 «.اين ماه، ماه رمضان

 هـدف اساسی روزه:

ــرآ  ــ  روزه را، ق ــد  واقع ــد، ه ن مجی

ــ  ــی  )متق ــان معرف ــدن انس ــار( ش پرهیزگ

ـــت ـــوده اس ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       چ  نم

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  

 381َْبقرة:چڤ  ڦ   ڦ  ڦ 

ايـد  مـان آوردهاى كسان  كه اي :ترجمه

اســت  فـرض( شـده )روزه بـر شـما مقــرر

كه بركسان  كـه پـيپ از شـما  همان گونه

فـــرض( شـــده بـــود باشـــد كـــه  )مقـــرر

 پرهيزگارى كنيد.

الله ناشی از ایمان جازم و محبت به  تقوا

 .متعال است

پیـروی و  رمز ایمان و عقیـده جـازم در 

ــه دراطاعــت روزه دار  ــتاتیر الل ، tدس

 نوفته است که خو  و خشیت،  سرکشی

د داری روزه از خواهشات  نفسانی و خـو 

ــیدن، در ــاه  دار از خــوردن،  نوش ــام م ای

مبارک رمضان مجسـم مـی شـود. هـد  

ـــد  ـــب رضـــای خداون ـــا کس روزه، همان

 است.  بخشاینده و موربان

 :طرق اثبات ماه مبارک رمضان

 دو بـه رمضـان مبـارک مـاه رسـیدن فـرا

 گردد: می اثبات طریق

آخــرین شــب مــاه  در هــالل دیــدن -1

روز از مـاه  سـی تکمیل نمودن -2شعبان 

ــعبان ــن  ش ــه ب ــد الل ــن عب ــافع، ع ــن ن ع

ذكــر   : أن رســول اللــهعمــر

ال تصــوموا حتــ  تــروا  رمضــان، فقــال: )

الوالل، وال تفطروا حت  تـروه، فـ ن غـم 

 (1)عليكم فاقدروا له( 

روایت  از نافع از عبدالله ین عمر 

رمضـان را یـاد  کرماست که رسول ا

ــد ــد: روزه نگیری ــده فرمودن ــا آور ش ؛ ت

 افطـار د، ویـببین را مـاه که هـالل یآنوقت

 ابری هوا و اگر دینکنید تا آنرا دو باره ببین

بـرای تعیـین روزه،  را ماه شـعبان( بود، )

روزمــاه  یعنــی: ســی «دهیــد. قــرار معیــار

ــعبان ــل ش ــپس را تکمی ــوده، س  روزه نم

 .دیبگیر

من صـام يـوم الشـ  فقـد » عن عمار: 

 عمـار : از « عص  أبـا القاسـم

کسـی کـه روز شـک را »  روایت اسـت:

روزه گیرد، در واقع از اباالقاسم، حضرت 

 ، سرکشی نموده است.محمد

شـعبان،  مـاه نوـم بیست باید روز مردم

ــالل ــاه ه ــارک م ــتجو  را رمضــان مب جس

ـــد، در ـــورت نماین ـــاهده ص  مش

صورتی  در و گیرند، هالل، روزه

 غبـار و یـاگرد و ابـری که آسمان

ــی ــود؛ س ــود ب ــعبان روز آل  را ش

ـــل  روزه نمـــوده، ســـپس تکمی

 .بگیرند

ــ ــه اســت: از أب ــاد گفت ــن زي  واب

شنیدم که می گفـت:  ههرير 

 ند:دفرمو  پیامبر

يف للروا لرشع لله،  صلل ت ا لرشع لله و ) 

پیروان تمـام  بر امتهای پیشین) tاست که آنرا الله فرایضی از یکی روزه

 بعثـت ادیان آسمانی( فرض گردانیده است. این فریضه فیاض و مبـارک، بـا

 دوم سـال یافته بر امت اسالمی در تکامل صورت هب اسالم بزرگوار پیامبر

عرصه های مادی  آن در هجری فرض گردید، تا از فضایل، فیوضات و برکات

 نعمت عظیم را، دراین و معنوی، اخالقی و اجتماعی، مستفید گردند، لذت 

مغفـرت  این ماه رحمت و حیات دنیوی و بهای گرانبها اعمال نیکی را که در

 در حیات اخروی دریابند.انجام داده اند، 
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( ف ص  بي عليك  فِك ل ا ع م بابهص ثمثي 
(2)  

اه رمضــان روزه بــه رویــت هــالل مــ

( افطـار شـوالمـاه  )بگیرید. و به رویـت

گــر تشــخیص هــالل بــر شــما کنیــد؛ و ا

ماه شعبان را بـه تعـداد سـی دشوار شد؛ 

روزه  کنیـــد" بعـــداً  روز کامـــل حســـاب

 بگیرید.

بـری یعنی: اگر رویت هالل بـه علـت ا

 و غبـار بـا گـرد بودن آسمان ویـا آلـوده

 را تکمیـل شـعبان روز دشوار بـود؛ سـی

 .دیبگیر روزه نموده، سپس

  علل  عبلل  اهلل بلل  دعنلله ، علل  عبلل  اهلل ابلل)
قهن  )الرلهر  يص  س ن اهلل: ع ر

عرروص ليلة، فم  ه ت ا إ ى  لرو ،   سَ و
 ف ص    عليك  فِك ل ا الا م ثمثي ذ

 (1)  

شعبان( بیست و نـه شـب اسـت؛ تـا  )ماه

زمانی که هالل را ندیدید، روزه نگیرید؛ 

اگر تشخیص آن بر شـما دشـوار شـد؛  و

ماه شعبان را به تعـداد سـی روز تکمیـل 

 ه؛ بعدا روزه بگیرید.نمود

تعداد ایام   بر فرموده رسول اکرمبنا

ــوده؛ مــشــعبان همــاه  ه ســاله یکســان نب

ــاهی ــاهی21)گ مــی  ( روز34)( روز وگ

 می گوید: از سعيد بن عمرو باشد.

ــر ــن عم ــه ب ــا  عبدالل ــنیدم: همان ش

 می فرمود: پیامبر)

می آید کـه پیـامبر گرامـی اسـالم بوسـیله 

مـورد انگشتان هـر دودسـت، مـردم را در 

تعداد روز هـای مـاه شـعبان آگـاهی داده 

 است.

ــل ــاد قاب ــت آوری ی ــه اس ــوادت » ک ش

ــم از زن و  عــادل) و مســلمان شــخص اع

 رمضـان، مبـارک ماه هالل مرد( بر رؤیت

 بـوده قبول قابل چه آزاد، باشد، چه عبد،

 اگر ولی است؛ رمضان روزه روز، همان و

 دیـدن مـانع که عللی و بود صا  آسمان

 یـک شوادت نداشت، وجود گردد هالل

ــرد ــا و م ــرد، دو ی ــل م ــذیرش قاب ــوده پ  نب

 رؤیــت بــر مبنــی مــردم از کثیــری تــاجمع

 ندهنـد شـوادت رمضـان مبارک ماه هالل

 علــم ایشــان اخبــار از اینصــورت در زیــرا

 شود. می حاصل یقین

 بایـد فطـر سعید عید هالل به رابطه و در

 بنـابر یا و بود ابری آسمان اگر: که نوشت

 نبـود، بـر ممکـن هـمگان دیدن که علتی

 دو از) کمتــر شــوادت امــام و قاضــی نــزد

و  و دو زن( مـورد قبـول مرد )یک مرد( یا

 گـرد عدم صورت در نیست، ولی پذیرش

 بایــد آســــمان؛ در و ســائر موانـع غبـار و

 رؤیـت بـر مبنـی مـردم از بزرگی جماعت

 علم ایشان اخبار از دهند تا گواهی هالل،

 کـه کرد نباید فراموش گردد. حاصل یقین

و یـا  رمضان مبارک ماه هالل شخصی اگر

 ولـی داد شـوادت قاضی را نزد عید هالل

بایـدکرد؟  چـه نگرفت قرار وی قبول مورد

ــت جــواب در ــد گف ــر :بای ــالل اگ ــاه ه  م

 بگیـرد، روزه بود، خودش رمضان مبارک

 کــه عـــید هــالل رؤیــت صــورت در ولـی

 همـراه نگردیـده، واقـع قاضـی قبول مورد

 خـود رؤیـت و بـه بگیـرد روزه مـردم بقیه

 (1)نکند.  عمل

استقبال رمضان به گرفتن روزه یک یـا 

 دو روز قبل از رمضان

از دیــدگاه شـــریعت اســـالمی، تقـــدیم 

ماه مبـارک رمضـان، بـا روزه نمودن روزه 

ک یا دو روز آخر ماه شعبان بـه یگرفتن 

عنــوان پــذیرایی از حلــول مــاه رمضــان، 

نای کسـی کـه روزه ثتاسـجواز ندارد، بـه 

اش با آخـرین روز مـاه شـعبان تصـاد  

روز هـای  شخصـی عادتـاً  می کند. مـثالً

دوشنبه و پنجشنبه را روزه می گیرد؛ یک 

ازین دو روز، مصاد  با یـک روز قبـل 

 از ماه رمضان می باشد. 

ـــوهريره ـــرم اب ـــامبر اک  از پی
ال  روایــت نمــوده اســت کــه فرمودنــد: )

صــوم يــوم أو يتقــدمن أحــدكم رمضــان ب

يــومين، إال أن يكــون رجــل كــان يصــوم 

  (1)صومه، فليصم ذل  اليوم.(

نبايد کسی از رمضـان بـا روزه گـرفتن » 

ــا دو روز ) آخــر شــعبان( پیشــی  يــک ي

كــه  نموده)اســتقبال( کنــد، مگــر 

كه يک روز مخصوص عادت كرده باشد 

ــرد، ) ــن روز  روزه گی ــه اي در صــورتی ک

ــا يــک يــا دو روز آخــر مــاه  مصــاد  ب

« شعبان باشد( پس آنروز را روزه بگیـرد.

مثالً: شخص  عادت دارد هر پنجشنبه يا 

 دو ینا از يك  و باشد دار روزه ،دوشنبه

 تصـاد  شـعبانمـاه  روز آخرین روز،با

 توانـد مـی مانع بال شخص اين کند؛ می

ـــروز ـــرد روزه را، آن ـــر در. بگی ـــن غي  اي

ــن روزه صــورت، ــر روز دو ای  آخــر اخی

 در و اســت ناجــایز کــروه وم شــعبان؛

 .باشد می حرامشافع  امام مذهب
 :ماخذ

 (1515. )ر:1114صحین البخاری،  -1

 .1142صحین البخاری. -3

( ،  سنن ابو 1134) -133صحين مسلم: ،  -1

 ۲۹۱۶داود: 

 .1341و 1341صحین البخاری،  -14

 .1314صحین البخاری، - 11

 .1343صحین البخاری  -12

 . 1314ی: صحین البخار  -13

 ..1314صحین البخاری:  -14

التسویل الضروری لمسائل القدوری،ج  -15

 .اول

 .1315صحین البخاري،  -11

)هالللللللله يتللللللللة يتيللللللللة، َ اك لللللللل  َو 
  (1)(هكلا اَس ، الرهر هكلا و

شرين، ومرة ـعنی: مرة تسعة وعي

ثالثين: ما امتی هستیم بی سـواد؛ 

نه نوشتن را می دانیم و نه حساب 

را، ماه به این تعداد و ایـن تعـداد 

ــار)اســت ــی: یکب ــار 21. یعن ( و ب

 ( روز.34)دیگر

از الفا  این حدیث شریف بـر  
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 نزل کتابـه المسـتبین والحمدالله الذی ا
حبله المتین والصلوته والسـالم علـی مـن 

ــوب المــ ــه قل ــه ب ــف الل ــه ؤ ال منین وحدب
آصـحابه  علی الـه و صفو  المسلمین و

 آجمعین.
 :اما بعد

    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 
    چ     ڇ   چ    چ     چ    ڃ     ڃ

 چڍ  ڌ  ڍ       ڇ    ڇ      ڇ
 ١٩٤آل عمران: 

ہ   ہ  ہ  چ و قال الله تعالی

   ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے

 ١٩١آل عمران: چۓ  ڭ  ڭ  ڭ
ٻ  پ  ٻ چ و قال الله تعالی  

 ٣٠األنفال: چپپ  پ

الله تعالی په موږ د خپل دیـن قـایمول 

فرض کړي دي او د دین د قایمولو لپاره 

قوت او طاقت ته ضرورت دی او قـوت 

دت او اتفــاق ســره راځــي د دې پــه وحــ

وجی نه الله تعالی موږ ته د اتفاق امـر او 

حکم کړی دی او د اتفاق طریقه یې هم 

ده چې اتفاق په حبل الله سره  ې ودلرا 

او  راځـي یعني په قرآن او شـریعت سـره

او محبت او  الله تعالی د خپل منځ الفت

 يد يپه طور د نعمت ذکر کړ  يورورول

ه تاسو لوی نعمت وکـړو چې الله تعالی پ

چې الله تعالی ستاسو په منځ کـې محبـت 

نه الله  ۍاتفاق ېپیدا کړه او د ب ياو ورورول

 ۍاتفـاق ېتعالی موږ منـع کـړي یـو او د بـ

ــړي دي چــې دا د  ــان ک ــې بی نقصــانونه ی

ابوت دی او یوــودو او نصــاروو ســره مشــ

 يوي د هغـو  څوک چې بې اتفاقي جـوړ

مـت پـه ورځ لپاره لوی عذاب دی او دقیا

د بـي اتفـاقي پـه به یې مخونه تـور وي او 

ې او ستاسـو رعـب او وجه به کم زوره شـ

دبدبه به ختمه شي هرکله چې د مسلمانانو 

مدارپه اتفـاق دی او د  ۍاو ترق ۍد کامیاب

مـدار پـه بـي  ۍمسلمانانو د زوال او ناکـام

او اختال  دی د دې وجې نـه بـه  ۍاتفاق

یووالي موضـوس دلته د مسلمانانو ترمنځ د 

 څیړو.و په دوه مبحثو کې 

 مبحث: یلومړ 

د قرآن کریم د څو آیتونو او احـادیثو د 

 اتفاق په باره کې:

پـه سـریزه کـې مـوږ درې آیتونـه  ېمخک

ذکر کړل او د هغه مفووم ته مو اشاره وکړه 

د دې نه عالوه په قرآن کریم کې ځای په 

د پـاره  ېد د ځای انتاامیـه امـور بیـانیږي

ــ ــې مس ــه چ ــنام وي او د دوی پ لمانان م

 ةسـور  مینځ کې وحدت او اتفاق وي لکه

 ةالنســـاءکې او ســـور  ةالبقـــره کـــې ســـور 

الحجرات کې هم  ایسـته آداب بیـانیږي 

چې په هغه سره اتفاق راځي او بي اتفـاقي 

 ختمیږي.

ــه احــادیثو ــاق  پ ــار د اتف ــار ب ــم ب ــې ه ک

ـــاق ـــي اتف ـــي او د ب ـــه راغل او  ۍتاکیدون

شـوی لکـه پـه حـدیث اختالفاتو نـه منـع 

 شریف کې راځي.

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال رسـول 

الله صلی الله علیـه وسـلم ان اللـه یرضـی 

لکم ثالثاً ویکره لکم ثالثاً فیرضی لکم ان 

تعبدوه وال تشـرکوا بـه شـییً و ان تعتصـموا 

بحبل الله جمیعـا وال تفرقـوا ویکـره لکـم 

اوه قیل وقال وکثرة السوال و اضاعة المال ر 

 مسلم.

 یڅخه روایـت د هریره يد اب ژباړه:

چـې  ،فرمـایلي چې رسول اکرم

 ېاللـــه تعـــالی ستاســـو لپـــاره در 

ــه ــه  درې خو ــوي او کارون کارون

بد دڼي ستاسو د پاره دا خو ـوي 

وکـړئ او  يچې د الله تعالی بنـدد

شرک مه کوئ او د الله تعـالی پـه 

ولګـوئ او بـي  ې ول منګول ۍرس

بددڼي ستاسو د  مه کوئ او ياتفاق

 ېپـه مجلسـونو کـپاره قیل او قال)

ـــ ـــد ېب ـــر  ېفای ـــري ېخب ( او ډی
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ضرورته سوالونه(  ېکول) یعني ب ېپو تن

 مال. او بربادول د

عل  سلل هص  لل  الللله عنله قلهن  قللهن : )۲
ه وسللل   ) البر للة يلل سلل ن الللله صللل  الللله عل

 .(   والسَ  عف  ثمثة ف  الج هعة والرر 
 الکبیر. روه الطبرانی فی المعجم

فرمایلي برکت پـه  رسول اکرم ژباړه:

درې څیزونو کې دی په اتفاق کې او پـه 

 کي او په پیشلمي کې. ۍماته ډوډ

ځای کې په یـو  يمو ن په جابیه عمر

ه   علک  بهلج هعة و ايعل)هبیان کې ویلي و 
تلل    هص تلَ ال اإلل  و هل يوالفرقلة فلهص الرلل

و. لللي  ابالل  و تل  ا ادبَب إللة الجنلة فلياَثنل
 (الج هعة

زم دی په تاسـو ویلي ال  عمر ژباړه:

اتفــاقی نــه  ېد بــ  اتفــاق او ځــان وســات

او دوو نــه  يځکــه شــیطان د یــو ســره و 

جداوي او څوک چې د جنت پـه میـنځ 

کــې اوســیدل غــواړي نــو د جماعــت او 

 اتفاق سره دي ځان یو ځای کړي.

یعنـي اتفــاق فـرض دی او بــي اتفــاقي 

ره شیطان وي او د بی اتفاقي س هحرامه د

او د اتفاق نه شیطان لـرې وي او څـوک 

چې اتفاق کوي نو الله تعالي به د جنـت 

 په مینځ کې ځای ورکړي.

 دوهم مبحث:

 د النجو او جګړو قباحت او نقصانونه:

 الله سبحان و تعالی او د هغه رسـول

 :کې وایي چې

 ٣النحل: چڭ  ڭ   ڭ  ۇچ 

ــرم ــول اک ــایلي: )  او رس اص اباللض فرم
 ( رواه البخاریالر هن ال  الله اَدالمه 

یقیناً ډیر مبغوض) بد او ناکاره( د سړونه 

الله تعالی تـه هغـه څـوک دی چـې هغـه 

 سخت جګړه کونکی وي.

د دېنه معلومه شوه چې د ډیرو النجو واله 

د الله تعالی ډير بد ایسي او دا هم معلومـه 

شوه چې په النجو کې په خپله خبـره ډیـر 

ته چـا  لکیدل په کار نه وي ابو سفیانک

ته په څه ورسـیدي  ۍوویل چې ته سردار 

وویل چـې زمـا د چاسـره  نو ابو سفیان

 النجه وي نو د صلن ځای په کي پریږدم.

 یوالـه سـپیر  بي اتفـاقي لومړی نقصان:

ورسره بندیږي او  ېلري اود برکتونو درواز 

یـو دا چـې  يډیر نقصانونه د ۍد بي اتفاق

سره د مسلمانانو قوت ختمیږي  ۍاقبی اتف

اود جوادونو او فتوحاتو دروازې بنـدیږي 

 لکه مخکي بیان شو.

ــي اتفــاقي د عــذاب  دوهــم نقصــان: ب

 جونم دی.

د مخونو د تور  ۍبي اتفاق دریم نقصان:

 ېآل عمـران کـ ةلکه سور ده، سبب والي 

 .ېورته اشاره شو 

 بـي اتفـاقي د شکسـت څلورم نقصـان:

پــه جګــړه کــې اللــه  ســبب دی لکــه د احــد

بیـانوي  د شکست سـبب و تعالیسبحان 

ڎ  ڈ  چ  ېیوســـــبب یـــــ نـــــو

 ١١٩آل عمران: چڈ

ــنځم نقصــان: اســالمي  ېدا دې چــ پ

امت کي چې څومره اتحاد او اتفاق وي 

 سره کمزوری کیږي. ۍاتفاق ېهغه په ب

شــپږم نقصــان: د مســلمانانو رعــب او 

 دبد به ختمیږي.

نه چې د کفارو هغه پالنو اووم نقصان: 

 جـوړ کـړي ېد مسلمانانو  په خـال  یـ

 اتفاقه وي هغه عملي ېب ېچې همیشه د

 کیږي.

د الله سبحان و تعالی او د  اتم نقصان:

د حکم خـال  راځـي دا  رسول اکرم

نقصانونه د قرآن کـریم  ۍاتقاف ېچې د ب

په آیتونو او مختلفو احـادیثو او د سـلفو 

په اقوالو کـې زیـات بیـان شـوي  ووعلما

په ډول یو څو تاسـوته  ېموږ د نموندي 

کړل الله دې وکړي چـې  زمـوږ  ېوړاند

دغه اسالمي ناام د همیشه لپـاره پایـدار 

او اســتوار وي او اســالمي امــت همیشــه 

 .يمتفق او متحد و 

 د النجو او جګړو ډیر قباحتونه او

ــه دې  نقصــانونه ذکــر کــړي دي پ

او جګـړې او  وجه ډیـرې النجـې

بي ځایه بحثونه او مناظرې  ه کار 

نه دی او د منافق صـفت دی لکـه 

ن و تعــالی د منــافق پــه اللــه ســبحا

   :کويصفت کي ذکر 

 ٩٩٣البقرة: چچ  ڇ  ڇ  چ 

 یدا سخت منافق جګړه کوونک 

بـاره  دي او بل ځای د مشـرک پـه

الله تعالی په موږ د خپل دین قایمول فرض کړي دي او د دین د قایمولو 

اني په وحدت او اتفاق سره لپاره قوت او طاقت ته ضرورت دی او قوت ر 

نه الله تعالی موږ ته د اتفاق امر او حکم کړی دی او د اتفـاق  ېد دې وج

چې اتفاق راني په حبـل اللـه سـره یعنـي پـه  ،ده ېطریقه یې هم ښودل

 ياو محبت او ورورولـ قرآن او شریعت سره او الله تعالی د خپل منځ الفت

  .دی په طور د نعمت ذکر کړی

لی په تاسو لوی نعمت وکړو چې الله تعالی ستاسو په منځ کـې چې الله تعا

اتفاقي نه الله تعالی موږ منع کړي یو  ېمحبت او ورورولی پیدا کړه او د ب

اتفاقي نقصانونه یې بیان کړي دي چې دا د یهودو او نصاروو سـره  ېاو د ب

 .مشابهت دی
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 :مقدمه
 ،آفــرینپ انســان عمــده  اهــدیکــی از ا

تکامـل ی و خالقـهای بلند ارسیدن به ارزش
 پسـندیده و صـفات شایسـته معنوی و کسب

 انی است. ساختارهای اجتمـاعی و الگـوانس
های رفتاری و جمعی، همه باید انسـان را در 

ِ  بلنــد دســت یــاری اهــدارســیدن بــه ایــن 
د. از دیدگاه عقل سـلیم، انسـان بایـد در نده

تقویت عوامل و اسـباب حرکـت در رسـیدن 
هـای ی بلند کمـال و پختگـی تالشهابه قله

خرچ دهد و هرگز موانع و دیوارها  زیادی به
مجاِل ایجاد ممانعت ندهـد و نگـذارد کـه  را

زنـان کـه چیزی مـانع ایـن سـفر معنـوی هی 
نیمی از پیکر جامعـه را تشـکیل مـی دهنـد، 
گــردد. بــه نســبِت داشــتِن لطافــت و زیبــایی 
بیشــتر روحــی و ظرافــت جســمی زودتــر در 

لـذا د، نـگیر هـا قـرار می موانـع و بـال معرض
ــن  ــترین مکــث را در ای ــال بیش ــد متع خداون

کـرده اسـت؛ و  جامعـهباب، روی این قشـر 
 در شــان اتفاقــاً عــالوه از زیــاد قــرار گــرفتن

های شیطانی، اسـتعداد بیشـتری معرض خطر
 دارند. عالی  اهدابرای رسیدن به این نیز

ـــدین ملحـــو ، یکـــی از ره های توشـــهب
ــوهِر ارز  ــه گ ــافتن ب ــت ی ــم دس ــمند و مو ش

گرانبوــای حجــاب، عفــا  اســالمی اســت. 
گرچند عفا  و پوشپ تنوا مخصوص زنان 

های ها، جذابیتنیست، ولی به دلیل ظرافت
های منحصر به فردی کـه موهوبی، و زیبایی
شـان د، ایـن امـر براینـاین قشـر لطیـف دار 

ــِر  زیــادتر تیکیــد شــده اســت. حجــاِب دخت
اقــع ســنگر حفــظ پاکــدامنی، مســلمان، در و 

کارِت شناخت شخصیت بلنِد زن در جامعه، 
ـــه ـــتحکم حفا قلع ـــمس ـــای ت از ارزشظ ه

اخالقـــی فـــردی و اجتمـــاعی، و همرنـــان 
انحـرا  و  دار ناام کـانون خـانواده ازپرچم
ــت. شــکنی ودرهم ــی اس ــمنان  فروپاش دش

های تلخـی کـه اسالم پس از یک عمر تجربه
ــیپ ـــ از پ ـــرفتِن جنـ ــا  رو گـ ــارویی ب روی

عــزت اســالمی  درفــپســـربازان و پاســداران 
ـــد و شکســـت ـــامی، گرفتن های روحـــی، نا

 ۀاقتصادی وجغرافیایی خوردند، روی به حربـ
فکـری آوردنـد. ایـن  دنرم یا جن  سرد یا نبر 
های مختلفـی ها و شـیوهجنِ  شـوم صـورت

خیلـی  دارد و دشمن در لباس دوست آمده و
مـور خزیـده بــه  مثــلِ  صـدا و سـر وآرام و بی
های اســـالمی داخـــل شـــدند و بـــا ســـرزمین

خصـوص ه مردم بـ ۀهای تبوکارشان همبرنامه
دختران و پسران جوان را در کام استعمارشـان 

ه و جنگوای تبلغیاتی و فرهنگی خویپ را داد
اسـالم و   راه انداختند. دشمنان سوگند یادکرد

ـــا لباس ـــا  ارنـــ هـــای رنگمســـلمانان، ب و ب
ه ریشـحملـه بـه موربـان،  ظاهرهای در چوره
تـا  نـدجوانـان جامعـه نمودعزت و وقار  های

 . جامعه را غرق در منجالب بدبختی نمایند
 فرضیت حجاب در قرآن 

 کـریممختلف قرآن آیاتخداوند متعال در 
بیان  عفا  و حجاب لزوم و فرضیت مورد در

اســالمی را  امــت و مــردان زنــان نمــوده اســت
همواره پاسـدار حجـاب آن داشته که  تیکید بر

طور مفصل در ه و عفت اسالمی باشند که ما ب
، طــوری کــه مــورد بحــث خــواهیم کــردایــن 

 درقرآن کریم می فرماید: tخداوند

ڍ  ڍ  ڇ ڇ  ڇ ڇ چ 

ژ   ژ  ڑ  ڑ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڌ
 ٤٩النور: چک

از   به مردان مـؤمن بگـو:ای پیامبر  ترجمه:
 غیر یهانگاه )خود هاینگاه و هابرخی دیدن

 حفـظ را خود دامن و کنند پوشیچشم( مجاز
ــد ــن. نماین ــرای ای ــاکتر ب ــدن پ ــان مان ــر آن  بوت
 و آگـاه دهنـدمی انجام آنره به خداوند.است

 فرماید:ی میآیه دیگر  در .است خبردار

ک  ک    گ  گ  گ  چ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  
ۀ     ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ

ھ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  
ۓ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    

ۆ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   
ۉ     ۅ   ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  

ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     
   ۇئائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

ېئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  

ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ    ىئىئ

 ٤١: النورچحئ  مئ
بــه زنــان مؤمنــه بگــو: ای پیـامبر! و  ترجمــه:
 و رمـان[ بپوشـانند]از نامح خـود را] چشمان

 چشم چرانی نکنند[ و عورتوای خویشـتن را
[ نامشررر    ۀ]بـــا پوشـــاندن و دوری از رابطـــ

همرـون  ] ون دارند و زینـت خـویپ رائمص
ــازو، ســاق،  ــســر، ســینه، ب ردن، خلخــال، گ

بند[ نمایـان نسـازند. مگـر آن  بند، بازوردنگ
از جمـال خلقـت، همرـون چوـره و  ] مقدار
آالت، یزهــا ]از زینــتدســتوا[ و آن چ ۀپنجــ

همرون لباس و انگشتری و سرمه و حنا[ کـه 
های خود سریگردد، و چارقد و رویپیدا می

ــر گریبان ــا هایرا ب ــد ]ت شــان بیندازن
گردن و سینه و انداموایی که احتماالً 
ـــان  ـــراهن نمای ـــاک پی ـــان چ از می

شود، در معرض دیـد مـردم قـرار می
ود اندام یا ابراز[ خـ نگیرد[ و زینت]

نســــازند مگــــر بــــرای  را نمــــودار
شـــان، پـــدران شـــان، پدرانشوهران
شـــان، پســـران شـــان، پسرانشوهران
ــان، برادرانشوهران ــان،ش ــران ش  پس
شـان، خواهران شان، برادران
]همکـــــیپ[ خودشـــــان،  زنـــــان
ــپ کنیزان ــه کش ــی ک ــان، مزدوران ش
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از قبیـل افـراد مخنـث، ابلـه،  جنسی ندارند]
و کودکـانی  ] خاص فلـج،پیران فرتوت، اش

که هنوز بر عورت زنان آگـاهی پیـدا نکـرده 
داننـد[، و چیزی از امـور جنسـی نمی و اند]

به هنگام راه رفتن بـه زمـین[  پاهای خود را]
جلـب  دارند، ]نزنند تا زینتی که پنوانپ می

شـان بـه صـدای پازیـب پاهای توجه کنـد و
ــردم برســد و[ دانســته شــود. ای  ــوش م گ

و از  مگی به سوی خدا برگردیـد]مومنان، ه
مخالفتوایی که در برابر فرمان خدا داشته اید 

 «1»«.توبه کنید[ تا رستگار شوید
 سالمت روانی زن نقش حجاب در

بــدون شــک ســالمت روانــی از بزرگتــرین 
 انسـان زنـدگی در کـه اسـت الوی هاینعمت
هی  نعمتی به پایه و  که طوری به دارد، وجود

 در که نعمت این اهمیت .رسدارزش آن نمی
 بـه. شـده اشاره آن به هم دین اولیای سخنان
 و روانـی کارکردهای تمام که است خاطر این

 بـر مبتنـی انسـان اخـروی و دنیوی جسمانی،
 بــه زنـان میـان، ایـن در. اسـت روان سـالمت
 دارنـد بیشـتری خانوادگی مسؤولیت که دلیلی

 و  یعنـی زندگی موم ۀصحن در و
 کننـد،می ایفا تریبرجسته نقپ پروریفرزند
 از. انـد گرفتـه قـرار اسـالم توجـه مـورد بیشتر

ــه ــای مجموع  اســالمی خــانوادگی دســتور ه
 زیـادی میـزان بـه باید زنان که فومید توانمی
 دیـن. ببرنـد به سر نشاط پر و آرام زندگی در

ش و روان رو  نگوداشـتنِ  محفـو  برای اسالم
و عفا  را  زن از عوامل ضررآفرین، حجاب

بــر او واجــب کــرده اســت و بــه ایــن ترتیــب 
 چـارچوب در داخـل و  هایخوشی
 دارد دوسـت و پسـنددمی او برای را شریعت

 و باشــد پرنشــاط و خوشـحال همیشــه زن کـه
. شود مساعد زن برای زمینه این کندمی تالش

 ضروری آنوا روانی سالمت برای و است زنان
ــت، ــرا اس ــه چ ــف زن ک ــات و عواط  احساس
 روانـی ناـر از و دارد مــرد به نسبت تریقوی
 مـرد از بیشتر یعنی. است مرد از ناپذیرتر نفوذ
. شودمی متیثر خود محیط و فضای عوامل از

 حفــظ هــایخوبی در کــریمقرآن در خداونــد
 و مرد میان حسنه روابط و حجاب هایحرمت

 :فرمایـدمی شـیوا و جالـب بیان اینگونه را زن
 ١٤األحزاب:چ...ائائې ىى ...چ

ــرای  » ایــن کــار)حفظ حجــاب اســالمی( ب
زنـان[ بوتـر و  پاکی دل شـما]مردان[ و شـما]

 .«است ترارزنده
ـــور عبدالرحمن ـــنبندوکت ـــیر در حس  تفس

 چـرا اینکـه و»  :فرمایـدمی خویپ گرانسن 
 بوتـر و خـوب هردو زنان و مردان قلوب برای
 شک از پرده پشِت  از گرفت و داد زیرا است،

به  نامشروس روابط برقراری یا داشتن یشبوه و
  «2»«.است دور

 ۀایـن آیـ طبـق کـه گفـت تواناین می بنابر
 زن، بـرای حجـاب بـزرگ و موـم اثر کریمه،
 بـرای ایمقدمه که است قلبی و پاکی طوارت
 و اسـت( سـلیم قلب )قلبی سالمت به رسیدن

ــیروان در ــه آن از شناس ــالمت» ب ــی س  «روان
 «3».شودمی تعبیر

 و اعصاب روی حجابیپیامدهای ناگوار بی
یکی از موارد زشتی کـه برضـد حجـاب : فکر

 باعـث حجـاب کـه اسـت ایـن شـودتبلیغ می
 ناهنجاریوـایی و اعصـاب ضعف ،
 و همرنین شود،می یخودکش و فرار همرون
 اسـالمی و پوشـپ حجـاب اگر کنندمی تبلیغ

 هـایو مزاحمت شـودمی کمتـر فسـاد نباشد،
 زنوا امنیت نتیجه در و یابدمی کاهپ خیابانی
 یا دارد واقعیت این آیا گردد،می تیمین خوبتر

و  پرسپ هاخیر، بوتر است برای پاسخ به این 
ــک هاوسوســه ــی ی ــق بررس ــی عمی  از و دقیق

 عمـل حجاب به آنوا در که آزادی شورهایک
 آیا که را دریابیم نتیجه و دهیم انجام شودنمی
 و باحجـابی یـا اسـت جامعه نفع به حجابیبی
 ... اسالمی یوپرده ستر

 آزاد کشـورهای در گرفتـه انجام هایبررسی
خودکشـــی در میـــان  و ار آمـــ و

 یـر اسـالمیغکشـور هـای دختران و زنـان در 
ــت م ــدیثاب ــه کن ــت ک ــی عل ــن واقع ــه ای  هم
 ایـن هـد ، بـدون هایزندگی و هانابسامانی

 به خصـوص فحشا شیوس ها،بندوباریبی همه
 .است زنا

 هـایبیماریآمریکا که ایاالت متحده در 
ارد و د را قربـانی آمار بیشترین ساالنه روانی

اغلبــاً قتلوــایی کــه توســط نوجوانــان انجــام 
خیابـانی و  یهامزاحمــت دلیـل به شودمی

 حـــق در مـردان که است بازار و کنار جاده
 انجــــام حجـــــاببی دختـــــران و زنـــان
ــدمی ــاه دهن ــیس دادگ ــی رئ ــی لندس . قاض

ـــور » کودکـــان در شـــور در آمریکـــا « ون
 از قبــل دانشــجو دختــران اغلــب: گویــدمی

ا به اتمام برسـانند مـورد ر  مکتب دوره اینکه
ــتفاده ــوء اس ــی یس ــرار جنس ــدمی ق  و گیرن

ــتبی ــوندمی عف ــین. ش ــا در همرن  آمریک
 دهـدمی رن جنین سقط میلیون یک ساالنه

ــه کــودک هــزاران و ــد اینکــه محــض ب  تول
 .شوندمی کشته شدند،
 از یکــی آمریکــا در جنــین ســقطله یمســ
 اغلـب و اسـت کشور این مسایل ترینبغرنج
که بـرای سـقط جنـین بـه مراکـز آن  کسانی

 بلکـه سـتند،نی فاحشـه زنـان کنندمراجعه می
 دانشجویی سالهبیست تا ساله پانزده دختران
 اثـر در جنسـی استفاده سوء مورد که هستند
ـــه ـــودن حجـــاببی و گشـــتن برهن ـــرار ب  ق
 سـقط هزار پنجاه یکصدو از مثالً. گیرندمی

ر یکصـدهزا شـده، ثبت دختران از که جنین
دکتر  مورد مربوط به دختران دانشجو است.

 تـاریخ »کتاب ندهجرج رائیلی اسکات نویس
 کــه دخترانــی میــان در: نویســدمی «فحشــاء
 که کسانی تعداد روندمی کلیسا به عقد برای
 بسیار باشند، باکره و دوشیزه واقعی معنای به
 .است شمارانگشت و کم

 تأثیر حجاب در سالمت جسمی
عالوه بر تیثیر حجاب در تـیمین سـالمت 
روحی و فکری، حجاب در تیمین سـالمت 

ی افراد جامعه نیز نقپ دارد. بـا ایـن جسمان
توضین که عدم رعایـت حجـاب و پوشـپ 
مناسب معموالً باعث تحریک جنسی افـراد 
می گردد و تحریک جنسی نیـز در بسـیاری 

 هـایاز موارد در نوایت باعث ایجـاد ارتباط
ــی ــانونی میغ جنس ــودیرق ــایارتباط و ش  ه
 پیـدایپ باعـث نیـز شرعی نامشروس جنسی
 که گرددمی ایدز مثل خطرناکی هایبیماری

ــاک از ــاییبیماری ترینخطرن ــت ه ــه اس  ک
 نسـل و گیـردمی هاانسـان از فراوانـی قربانی
 بـه امـروز. کنـدمی نابودی به تودید را
ـــل ـــط و فســـاد گســـترش دلی جنســـی رواب

 و حجابیکه یکی از پیامدهای بی 

 کـه اسالمی پوشپ و حجاب واقع در
 بــرای عــاملی اســت، عفــا  ثمــره
 عوامـل از او مانـدنِ  دور و نز  آرامپ
 ایجـاد نوایـت در و برانگیـز، تشویپ
ــایت ــدان رض ــت وج ــرا. اوس ــه چ  ک
 که ناامنی عوامل از بسیاری از حجاب

 جلــوگیری اســت، ذهــن و فکــر در
 موجـب حجـاب بنـابر ایـن. نمایدمی

ــت احســاس  و اســت زن وشــر  امنی
و تصـمیم  کـردن فکـر درست توانایی

 .دهدگیری نیکو را به او می
 روانـی وحدت حجاب تیمین کننده
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ــدحجابی ــار اســت، ب ــان تعــداد آم ــه مبتالی  ب
 .است گسترش به رو خطرناک ایهبیماری

 بدون تردید از جمـله قوانین اسالم که جنـبه
 هایبندوباریبی از یناش اسدمفاز  پیشگیـری

 روابـط تناـیم بـه مربـوط قوانین دارد، جنسی
و یکـی از  اسـت نـامحرم و محرم بین صحین
 بــین صــحین رابطــه تناــیم قــوانین تــرینموم
 در وپوشـپ حجـاب قـانون نامحرم، و محرم

همانگونـه کـه طـب  اسـت نـامحرم با مواجوه
ــرای  ــالجوی ب ــب مع ــه ط ــبت ب ــایوی  نس وق
پیشــگیری از امــراض، مــورد توجــه بیشــتر 

 «4»پزشکان قرار دارد.
مــورد اهمیــت ســالمت خداونــد متعــال در 

  فرماید:می جسمی و روانی حجاب 

 ١٤األحزاب: چائې  ى  ى  ائ ...چ

ــرای دل »یعنــی:  ــن رفتــار ب و  شــما هــایای
 .«است پاکدامنی و پاکی به آنان هایدل

ــان  ــه همــدیگر در دل آن ــان ب نگــاه نامحرم
 «5»تیثیرگذار است.
 تـیثیر انسـان دل در حـرام هایزمانیکه نگاه

 رفتـه آن خطـرات کـه اینجاسـت گذاشت، بد
 بـه کـه گیـردمی فـرا را جسـم و بدن همۀ رفته
ــه ــکان هایگفت ــراض پزش ــی، ام ــی قلب  از یک
لرزش و ارتعاش اعضای و  قلب ضعف دالیل
خصوص دست وپا، همـه برخاسـته از ه بدن ب

 اسـت قلب قراریبی و تشویپ و هااضطراب
 بوتـر جسـمی ناسالمتی برای بزرگتر دلیلی که
 شـد دانسته پس. کرد سراغ تواننمی را این از
 صـورت در مسـلمان، زن و دختـر حجاب که

ــدم ــت ع ــرد  حجــاب رعای ــه اســالمی وپ  چ
 . آوردو دیگران وارد میود خ به بالهایی

 جامعـه ارجپیام من به زنان و دختـران گـران
در  را شـانبزرگ رسـالت کـه اینسـت اسالمی

 مـادران که پرچمی و نکنند فراموش راستا این
 دایـم صـحابه زنـان و پیامبر دختران و مؤمنان
 بـودن اهتزاز در همیشه وبرای داشته برافراشته

مـین نزننـد. ز  بـه انـد، داده به خـرچ تالش آن
 رسالت زن و دختر مسلمان بس خطیر است و

آنرا فراموش کنند که  نوایت سنگین؛ که نباید
  از بین ببرند. دشمنانان اسالم و یا خود

 جوانان روانِ  و روح بر حجابتأثیر زنان بی

  کریم فرمود:خداوند متعال در قرآن
 ١٤األحزاب: چائې  ى  ى  ائ ...چ

می( بـرای این کار)حفظ حجاب اسال )) 
پاکی دل شما]مردان[ و شما]زنان[ بوتـر و 

وقتی به مفووم مخالف  .((تر است ارزنده

این آیه دقت کنیم، درخـواهیم یافـت کـه 
 در دختران و زنان گیبی پرده و حجابیبی

 یکی عمومی، اماکن سایر و بازار و کوچه
 و روحـی آرامـپ خـوردنِ  برهم دالیل از

ـــان مـــردان روانـــی ـــرا  .اســـت و جوان زی
در وجود مـرد و زن غریـزه و  tخداوند

خواهشات جنسی به ودیعت گذاشته است 
ل نگوداشـتِن اعتداکه باید همیشه در حد 

 کـرد، جستجو هاییچارهراه و هاآن تالش
 آن افسـار و بیایـد توفـان به باری اگر زیرا

 اختاللی و نامیبی بدترین شود، گسیخته
ارد مـاعی و اجت و فردی زندگی نام در که
 و. بـود خواهـد رهگذر همین از شود،می
 نگوداشـتنِ  اعتدال حد در راهی ترینموم
 و حجـاب حفـظ یکـی همانا طبیعت، این

ــا  ــاه و عف ــات و نگ  زن و مــرد احساس
 مختلـف ادوار در روزگـار گذشـت. است

ــدگی ــر، جوــان ایــن زن ــرای پی ــا ب  بارهــا م
 و هابـن بسـت بسـا چـه کـه کرده حکایت

ــامانی ــهاینابس ــراد وی دام ــع را  ن اف جوام
ل درست و گرفته، آن هم به دلیل عدم کنتر 

آن  جوشــپ و فــوران هــایشــووت و راه
 همبـه برای زنان حجابیبی بنابر این. بوده
 مشـــتعل و مـــردان فکـــری آرامـــپ زدنِ 

 سـزاییبه نقپ آنوا، شووت آتپ ساختنِ 
 بـرای اسالمی امت دختران و زنان که دارد

ـــه ـــاموش همیش ـــودنِ  خ ـــن ب ـــپ ای  آت
 مسـؤولیت و رسـالتمندانه سوز بایـدمعهجا

 و بدهنـد خـرچ بـه جـدی توجـه شناسانه
 در کــه رهگــذر ایــن از را اســالمی جامعــه
 نجــات مصــیبت و بــال از اســت، شــانتوان
 نیــز جنســی انحرافــات شناســی. رواندهنــد
 از جوانــان شــدنِ  منحــر  عوامــل از یکــی
 چشـم همـین عفـت و تقوا و هدایت مسیر
 ترل نگاه را خوانده است.کن عدم و چرانی

 کـه کنـدبدحجابی جوانان را مجبـور می
 در و بدوزند چشم دختران و زنان اندام به

 دست آمده تحریک به شانشووت نتیجه
 رحموـم صـالن سلف. بزنند خرابکاری به
 همین جوانان، انحرا  دالیل از یکی الله

 بـه جوانـان دوختنچشم و زنان بدحجابی
  .دانندمی را آنوا
ــوزی روانا ــیم ج ــن ق ــام اب ــناسم  و ش

 نگـاه» :فرمایدمی اسالمی مشوور دانشمند
 اسـت مسـایلی تمام ریشه چرانی، چشم و

 ســبب نگـاه شـود،می انسـان دامنگیـر کـه

 خطـور انسـان ذهـن بـه چیزی تا شودمی
ــه ســپس و کنــد  ذهنــی تصــور و فکــر ب

 تصــور و فکــر از آنگــاه و شــود تبــدیل
ــه فســان ایخواســته و شــووت ذهنــی نی ب

ــه و  جــود آیــد. ایــن خــواهپ نفســانی ب
 پـس و شودمی تبدیل درونی ایخواسته

ــه آن از ــدرت ک ــرد، ق ــه بگی ــورت ب  ص
 هـایخرابی و درآمـده قطعـی ایخواسته
 «1»«.آیدمی وجود به آن از زیادی

 نتیجه گیری
ایـن شواهد زیـادی مـا را بیشـتر بـه درک 

 بزنیم سری که اینست رساند،له یاری مییمس
 کـه غیر اسـالمی امعجو  اسفبار سرگذشِت  به

 بندوباریبیدراز قانون آزادی جنسی و  سالیان
و بـه  گذاشتند آزاد شانجامعۀ در را جنسیتی

زودترین وقت عواقب نـاگوار کارشـان را بـه 
 بیمار هاده روز هر و کردند مشاهده سرچشمِ 
 هادرمانگاه و شفاخانه تحویل ایدز و سلفس

، از مسـلمان دختـران و زنـان لوذا. دادندمی
 و هـاتالش یآنجاییکه الحمدللـه بـه وسـیله

 از اسـالمی دعوتگران و دانشمندان زحمات
 سرگذشـت هسـتند، آگـاه حقایق این یهمه
ــخ ــرب تل ــا و غ ــی درس را اروپ ــرای عبرت  ب

ــادن خودشــان نجــات ــر افت ــین در از گی  چن
 از را نجـات ریسـمان و برگزیننـد سرنوشتی،
 مــورد ایــن در شــاعری .نکننــد رهــا دســت
 : گویدمی

 هر کی ناموخت از گذشت روزگار
 ـوزگارــوزد ز هیـــــ  آمــنیز نامـــ

 : آخذم
تفسیر نور، مرحوم دکتر مصطفی خرمدل رحمه   -1

  الله.

الدکتور عبدالرحمن بن حسن النفیسـه، التفسـیر   -2

 [.1/114المبین ]

استاد عباس رجبـی، نقـپ حجـاب در سـالمت  -3
 .11زن، ص  روان

دکتر ابوالقاسم اشـتواردی، حجـاب در  -4

 . 33اسالم، ص

ی شیخ محسن قرائتی، تفسیر نور، سوره -5

 .53احزاب 

قیم الجوزی، الجواب الکافی، االمام ابن -1

 . 141ص 
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 سریزه:
ــورو  ــتر نعمــت دی چــي ن ــه س ــت هغ امنی
ــزي او د  ــه د السرســي الره پرانی ــو ت نعمتون

بـل نعمتـه څـوک امنیت په نه شتون کې له 
خوند نه شي اخیستالی. د ولسـونو اوسـني 
حالت او تېر تـاریخ تـه چـي کتنـي وشـي، 

امنیو او جګړو په وخـت کـې پـر  هیرا د نا
کــه د ولســونو د مختــګ نــه دی کــړی؛ ځ

امني هرڅه  ه ده او ناپرمختګ سرچینه پوه
امنـۍ پـه وخـت کـي نـه  وي؛ د نـاډدډو 

ه حاصـلوالی شـي او نـه يـې څوک پوهـ
کار کوي، نه  وونځي ته څوک  عقل سم

راتلـونکې تـه  ېاوالد لېږالی شي، نه خپل
زړه  ه کوالی شـي، نـه پـه آبـادۍ الس 

کـوالی شـي، نـه پانګونـه کـوالی  ېپور 
شــي، نــه د تجــارت لپــاره څــه واردوالی 

شـي او نـه يـې  شي، نـه يـې صـادروالی
اقتصاد وده کوالی شـي، بلکـي پـه لنـډه 

نـه  ېک امنۍ په وخت توده وایو چي د نا
نعمتونو ته السرسی پیدا کېږي او نه  ونور 

 هم له شته نعمتونو څخه خونـد اخیسـتل
 کېږي؛

که یو څوک په یو  ایسـته بـڼ کـي  مثالً 
وي او هر ډول نعمتونه ورتـه چمتـو وي، 
خو دا خبر ورته راشي چـي دلتـه د یـوې 

 ېچـــاودني یـــا د یـــوې زورور  ېزورور 

ــوهــم  ــن د ی ــر دی. د ام  اړه تفســیرپه تعبی
 اَأْتل   يصلل) :ویلـي راغـب اصـفواني

 «1» .(الم ف و وان ط ِاينة النفس
وېـره لـه د امن اصلي معنی د زړه ډاډ او  ترجمه:

امـن د دلته راغـب اصـفواني. منځه تلل دي
پـه ختمېـدو تفسـیر کـړی  ېر زړه په ډاډ او د وې

سـید شـریف جرجـاني او شـیخ قاسـم بـن  دی.
 ايي:و  رحمة الله علیوما( )عبد الله قونوي

. (اأت   عل .   قلَ تكلرو  فلي الوتلهص اْل لي) 
«2» 

ترجمه: امن د ناوړه پيښو له نه واقع کېدو څخـه 
 په راتلونکې زمانه کې ډاډمنتیا ده.  

پـه یعني امن دې تـه ویـل کېـږي چـي څـوک  
ــه کــي خطــر ځــان تــه احســاس  راتلــونکې زمان
نکړي، بلکـي خپـل راتلـونکي تـه ډاډمـن وي. 

زمانې متصل وروسته  يراتلونکي زمانه د حاضر 
ه ده ېبپیلېږي. حاضره یا حال زمانه همغه لنډه شـ

چي انسان په کې یوه خبره کوالی شي. لـه هغـه 
متصل وروسـته بیـا  ولـه راتلـونکې زمانـه ده. د 

ډاډمنتیا څخه د حال ډاډمنتیا خپلـه راتلونکي له 
امنیت دې  ېمعلومېږي. نو د دغه تعریف له مخ
لـه خطـره  ۍته ویـل کېـږي چـي انسـان دم دـړ 

 خالص او خپل راتلونکي ته ډاډمن وي.
دغه دواړه تعریفونه پـه مقصـد کـي سـره نـيدې 
دي، په اول کي د انسان خپل ذهنـي حالـت پـه 

انسـان  نار کي نیول شوی دی او په دویم کي د
له ذهني حالت سره چاپېریـال هـم پـه ناـر کـي 

 ېخـواو  ېنیول شوی. ځیني عالمانو دغـه دواړ 
 د امن په تعریف کي يې ویلي:  يپه نار کي نیول

اأتل   عل .   قلَ تكلرو  فلي اللوت  اْل للي، )) 
  «3».((ويصله ط ِاينة النفس و وان الم ف

امن د ناوړه پيښو د نه واقع کېدو څخه  ترجمه:
اصـلي  اتلـونکې زمانـه کـې ډاډمنتیـا ده اوپه ر 
 . وېره له منځه تلل ديد زړه ډاډ او  ا يېمعن

ــي دواړه  ــه مخکین ــام دی، هغ ــف ع ــه تعری دغ
 )وېري( تعریفونه يې رانغښتي دي. امن د خو 
ضـد  ېضد دی، دا چي له د من څخه د وېر 

ضد دی؟ راجـن دا ده  ېوېر  ېدی، که د عام
مه ابو البقاء عام دی. عال  په دې لحا  هم چي

 وايي:
فالي  واأت   فالي ت َمهبلَلة اْلَملْ ف ت  لم له، ََ ) 

ها   «4».((ت َمهبَلة خ ف اْلَا و بام ه  صا
 ېپه مقابـل کـ ېامن د مطلق وېر ترجمه: 

پـه  ې دد ـمن دوېـرېکارېږي، نـه یـواز 
 .ېمقابل ک

دلته د امن عمـوم د ضـد پـه لحـا  بیـان 
مقابل ته امـن  ېشوی چي د هر ډول وېر 

یل کېږي، که هغه له د من څخـه وېـره و
 وي او که له بل شي څخه ويره وي.

  امن څومره ذکر شوی؟ ېپه قرآن ک -۲
ایمان  د د امن کلمه ېد عربي ژبدود له مخ

ده، امن اصـل دی او ایمـان لـه هغـه  ريښه
څخه اخیستل شوی دی؛ ځکه ایمان هم د 

ایمان او ورڅخه جوړ  ،. امنزړه ډاډمنتیا ده
اتـه سـوه نـه ي په قرآن کریم ک  الفاشوي 
 «5».ي دي( ځله ذکر شو ۲۱۱ اویا)

په دغو  ولو مواردو کې قر آن کریم امـن 
د هغـه چـا  ېیو سـتر نعمـت بللـی. یـواز 

د  ېکاذب )دروغي( امـن يـې غنـدلی چـ
 ېد وېـر  ې، وضعیت ييامن مستحق نه و 

تقاضا کوي، خو دوی ناحقه ځان په امـن 
 ېهـم پـه حقیقـت کــ دڼـي، چـي دا ېکـ

 «1»ده. بې پروايي ناامنۍ ته امن ویل او
بنسـ   او بـاور يـې د زړه ډاډ ېایمان چـ

مطلـوب او سـم شـي  ېداسـ دی، که پـه
د ایمـان لپـاره معرفـي  قرآن وي چي باور

 اړیـن ې، بلکـهغه ایمان غوره کړی وي،
دی او که په ناسمو شیانو باور وي، هغـه 

ــردود ناســم ــه طــاغوت  او م دی؛ لکــه پ
   «1»ایمان.
د  ېوت داسي شي ته ویل کېږي چـطاغ

وي؛ لکـه  ه يـې تېـری کـړینالله حقوقو 
 «3»فرعون.

 په قرآن کي امن کوم ارزښت لري؟ -۳
نعمــت  یــو ســتر ېقــرآن کــریم امنیــت داســ

 په اللـه تعـالی معرفي کوي چي  شکرانه يې
پرته بل څه نه  او هغه ته له عبادت له ایمان

 :الله تعالی فرماييشي کېدای؛ 

جـدي  لخوا د بریـد ېوسلوالي ډل
ــــر ــــه شــــته  دی، خط ــــه ل هغ

نعمتونوڅخــه هــی  خوندنــه شــي 
پـه دغــه لیکنـه کــي دا اخیسـتالی. 
امنیــت څــه تــه ویــل  ېبیــانېږي چــ

او په قـرآن کـي څـومره یـاد کېږي؟ 
شوی؟ پـه قـرآن کـي امـن تـه کـوم 
ارز ت ورکول شـوی؟ پـه دينـي او 
دنیوي پر مختګ کي امن څـه رول 
لري؟اوس راځو اصل مطلـب تـه او 

 و.دغو پو تنو ته جواب لټو 
ــف: -۱ ــن تعری ــت  د ام د امنی

ښه امن دی او امان يې یاصلي ر
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د پلي تلو او سورتیا په حال کـې  ېشوی چ
مونځ يې داسـي دي وشي او د امن حالت ل

سم ادا  ې وولي چي په خپل اصلي ډول د
چي هم لومړی د  شي؛ لکه راتلونکی آیت

لمانځه اوبیاد امن دبیان کوي لمانځه د ېوېر 
 گ  گ  ڳچ :فرمايي اللهپه اړه 

  ڱڱ       ڱ   ڱ  ڳڳ   ڳ
ڻ    ۀ     ۀ    ڻں  ں  ڻ  ڻ

  ٣٠١النساء: چہ  ہ  ہ ہ
اللـه پـه  نـو اوهکـ دااچي کلـه مـو لمـونځ 

والړه، ناسته او پر اړخونو پراته حالت کې 
)پـه امـن کـې(  یاد کړئ. چي کله ډاډمـن

بیا نو لمونځ سم سیده ادا کـړئ؛  سواست
 ـاکلو  لـهبې شکه چي لمونځ پر مؤمنـانو 
 وختو سره فرض شوی دی.   

او  ېدغه آیتونه  ـيي چـي لمـونځ د وېـر 
ــ ــه وخــت ک ــاامنۍ پ ــه شــي ادا  ېن ســم ن

ــدالی ــي آ کې ــال ، بلک ــن چاپېری رام ډاډم
چـي د  ييانبوي حدیث دا هم   غواړي،

 لوږي په حالت کې چي خواړه حاضر وي
لمونځ په سمه  هم اولمونځ نه قضاء کیږي

ــي ادا ــه ش ــه ن ــه دې اړه  تود ــدالی، پ کې
 ايي: و  پېغمبر

ََ َعَرلللللله   َيَإلللللل اك ْ  َوي قايَ لللللل ا الهاللللللَمم ،  » لللللل هاَذا و لا
 ََ ْنه   فَهْبَ   وا باهلَاَره ا َو  «1»«.عَلْاَجْل َإ اى عَلْفر َغ تا

ما ــامني  چــي کلــه ستاســو کــوم یــوه تــه
حاضر شي او لمونځ ودرېـږي، پـه  خواړه

ــه د  ېخــواړو شــروس وکــړئ او لمانځــه ت
تلوار نـه کـوي تـر څـو لـه خـواړو فارغـه 

 کېږي. 
ـامِ الا »ايي:و دا رنګه  ْضـراِة الطتعا ةا ِبحا ـالا  «. صا

«14» 
ت کې لمونځ حاضرېدو په وخ خواړو د د

چـي  ييانشته. دغه آیتونه او حدیثونـه  ـ
اوپـه مـړه خېټـه  يلمونځ په ډاډمنه فضـاک

 يسم ادا کېدالی شي. په ناامنۍ او لوږه ک
 عبادت هم سم نه شي ترسره کېدالی. 

 تیا:ړ په سپېڅلو نایونو کي امن ته ا د حج
د حج د سپېڅلو ځایونو یوه ځانګړنـه پـه  

 :ييفرما اللههغو کي امن دی؛ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  چ  

ہ    ہں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ
 ٦٩ - ٦٩آل عمران: چھہ  ہ   ھ

د  ېبــې شــکه لــومړی کــور چــ ترجمــه:
خلکو لپـاره  اکـل شـوی، هغـه کـور دی 

په مکه کې دی مبارک او نړیوالو تـه  ېچ
نښـې  ېالر ود دی. په هغـه کـې څردنـد

ـــې( دي ـــه دې جمل ـــراهیم،)ل د  د اب

او څـوک چـي ورننـوزي  دی دلومقامدری
 هغه په امن وي. 

همغـه  پهبیت الله صفت او  دلته قرآن کریم امن د

 نښو یوه نښه بللې ده. له څردندو ېځای ک
لکـه  د حج په وخت کي امن ته اړتیا:  -

څرنګه چي دحج مکان امن تـه اړتیـالري، 
اړتیــا لــري؛  تــه همداســي يــې زمــان امــن

ۇ     ڭڭ ۓ  ڭ  ڭ چ  :فرمـــايي اللـــه
ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ٴۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ

ەئ  ەئ      ائ    ائ      ى       ې  ې        ى  ېۉ    ۉ  ې
ېئ        ېئ    ېئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ

البقرة: چمئحئىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی   جئ   ىئ

٣٦٩ 
کړئ. که يـې لـه  پورهحج او عمره د الله لپاره 

ذبـن  )ویڅـار ، نو بیـا یـو شوۍادا کېدلو بند 
کړئ( چي درته آسانه وي. تر هغه وخته خپل 

تـه  ېسرونه مه خروئ تر څو چـي دغـه ذبحـ
خپل د حالل ځای ته  څارویځانګړی شوی 

رسېږي. که ستاسو کوم څوک ناروغـه وي یـا 
فدیـه  ېه ځـورېږي، هغـه دڅخـ له خپل سـر
ــ ــړي چ ــ درې )ېورک ــپږ ېورځ ( روژې یا)ش

 نو ذبن کول دي. څارویپیمانې( صدقه او یا 
حجه له  بیا نوکه چاتر سواستچي کله په امن 

 داسـي ېعمرې څخـه دټـه واخیسـته، هغـه د
 د دلتهذبن کړي چي ورته آسانه وي.  څاروی
پـاک  اللـه لپـاره هـم د اداکولو ېعمر  حج او

 دا رنګه الله تعالی فرمايي: امن یاد کړی دی.
ۇ    ۇڭۓۓڭڭڭچ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ېېې  ېۅۅۉۉ

 ٧٢ح: الفتچىىائائەئەئوئ
الله خپل پېغمبـر تـه هغـه خـوب پـه حقـه 

مسجد  .کړ چي تاسو به که الله کړي وهر تیا 
ــرام  ــي ح ــږي چ ــي داخلې ــن لرونک ــه ام ت

او لنــډوونکي بــه کېــږئ پــه ســرخریونکي 

ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  ڇ چ 
ڎ     ڎڌ          ڌ    ڍ         ڍ

 ٩٩العنكبوت: چڈ  ڈ  ژ  ژ
ما حرم امـن  ېآيا دوی دې ته نه دوري چ
د  ېچ ېحال ک ېواال درځولی دی په داس

دوی په شا وخوا کې خلک تښتول کېږي؟ 
دوی په باطل معبود بـاور لـري او د   آيا نو

 کوي.) ناشکري( خدای له نعمته انکار
یوه ستر نعمـت پـه  د امنیت تعالی اللهدلته 
نور ځایونـه يـې د امـن  یاد کړی دی.توده 

امنیـت او ترڅنګ اقتصاد هم ذکـر کـړی، 
معرفـي سـتر نعمتونـه  هغه خپل يې اقتصاد
چي شکر يې پر خپلو بنددانو فـرض  کړي 

 :ورته ویلي يې ديکړی او 
ٺ   ڀپ  ڀ  ڀ  ڀچ 

 ٤-١قريش: چٿٺ ٺ ٺٿٿ
د هغــه  د دغــه کـور ېخلـک د ژبـاړه:

 تـه ستر څښتن بنددي کـوي چـي دوی
او  خواړه ورکړي ېپه وړاند ېد لوږيې 

 يې په امن کړي دي. ېله وېر 
پـاک لـه خپلـو  په دغو آیتونـو کـي اللـه

د عبادت پـه ترسـره  ېبنددانو غو تي چ
او امنیت کولو يې د لویو نعمتونو: اقتصاد 

په دې اړه نور آیتونه هـم شکر  ادا کړي. 
ې جملــې پــه راتلونکــو ډېــر دي، لــه هغــ

سرلیکونو کي ذکر شوي آیتونه هـم دي. 
 پخلــی کــوي. ېخبــر  ېهغــه  ــول د دغــ

له  ېتجربه او مشاهده هم دغه ثابتوي چ
پرته نه اقتصاد وده کوالی شي،  نه امنیت

ــه  ــدای شــي او ن ــه کې ــور پرمختګون ــه ن ن
 عبادت په سمه توده ترسره کېدای شي.

 ا:اړتی د دیني پرمختګ لپاره امن ته -۴
 عـام عبـادت دی، دلمونځ چـي موـم او  

ناامنۍ په حالت کې يې څـوک پـه سـمه 
 :فرمايي توده نه شي اداکوالی؛الله

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  

  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  پپ  پ   پ  

 ٺ  ٺ    ٿٿٿٿ

 ٨١٦ -٨١٢البقرة: چٹٹٹٹ
)پـه  سـات )له ضـایع کېـدو(  لمونځونه

 ډېـر غـوره ځانګړي ډول( هغه منځنـۍ
ــد لمــونځ. کــ ــا لۍه وېرې ــو ی ، د پلــي تل

 نـو)لمـونځ کـوئ(.  په حال کې سپرلۍ
، بیـا خـدای شـوۍچي کله په امن کـې 

څرنګه يې تاسو  ېیادکړئ چ ېداسپاک 
 رېنـه پـ ېمخکـلي چـي و  ـو  ته هغه څه
 .پوهېدالست
 وول  ېد حالت لمونځ داس ېدلته د وېر 

نه بـه وېرېـږئ.  چي داسي حال کې
وچـي تاسـو و الله ته هغه څه معلـوم 

 خواهغه په دې  له معلوم، نو وته نه و 
 له.يې نيدې فتن و اک

پرمختګ لپاره امـن تـه  دنیوي د -۵
د دنیوي آبادۍ او اقتصادي پر  اړتیا:

مختګ لپاره هـم امـن اساسـي رول 
شرکانو له خـوا د ـپاک د م لري؛ الله

یوه پلمه نقلوي او  لپاره قرآن نه منلو
ــا يــې ردوي. دهغــوی پلمــه دا وه  بی

که څه هم د هـدایت کریم چي قرآن 
ــوږ  ــاب دی، خــو زم ــدکت ــه وړان  ېپ

دا ده چي که يې ومنو خلـک  ستونزه
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تښـتوي؛ اللـه تعـالی  مځکـي خپلـي لهمو 
 فرمايي:

     ۀ      ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ 
 ھ ھھ ھ ہ  ہ  ہ  ہۀ

 ےے   ۓ  ۓڭ  ڭڭ  ڭ
 ٧٩القصص: چۇۇ

روي الر  انو ویلي: که د هغـه هـدایتکافر 
 ېوکړو چي ستا سره شته، موږ به لـه خپلـ

پـه  ېوتښتول شو. آیـا دوی تـه مـ ېکمځ
 ېخوندي حرم کي ځای نه دی ورکړی چ

ــي  ــر ش ــه ده ــه تود ــوا د روزۍ پ ــا لخ زم
 ې)همداسـحاصالت ورته را جمع کېږي؟

 خو د دوی ډېر خلک نه پوهېږي. ده( 
پـه دې  د دوی دغه پلمهپاک  دلته خدای

ــتر  ډول ــي دوه س ــه م ردوي چــي دوی ت
 نعمتونه ورکړي دي: یو امنیت. بل اقتصاد

ورته را رسـېدل(.  )هر ډول خوړنیز توکي 
نو د دوی د اختطا  یا تښتول کېدو خبره 

. دغه وهمي خبره ده ېپلمه یا خوش ېهس
کوم ولس امنیت  ېچ ييا قرآني جواب 

لـه خلکـو نـه  ېاو اقتصاد ولري هغـوی د
انو کـافر  ېامنیت او اقتصاد یـواز وېرېږي. 

دا هغـه نعمتونـه  ېته نعمتونه نه دي، بلکـ
طن لپـاره هم د خپل و دي چي ابراهیم

  :الله تعالی فرماييغو تي دي؛  ه خپل ربهل
ٹ  ڤ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  چ

 ١٧إبراهيم:  چڤ  ڤ   ڤ  ڦ ڦ

چي کله ابراهیم وویل: اې زما ربه!  :ژباړه
دا وطن امن واال جـوړ کـړه او زه او زامـن 

 .ب تانو له عبادته وساتېمي د 
دريـځ داسـي  د ابـراهیم دلته قرآن کریم
هغــه د خپــل وطــن لپــاره امــن  بیــانوي چــي

دا هـم  ېغو تی. په دغه آيت پسې جمله کـ
څخـه نقـل کـړي  ابـراهیم له قرآن کریم

وطن اوسیدونکو اوالدونو مدغه هغه د ه ېچ

 اللــه خــوارۍ ســره مــخ کــوي؛ ېد ســتر 
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ چ :فرمـــايي

ڤ       ڦ      ڤ   ڤ     ٹ  ڤ ٹ 

ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ   ڦ

 ٣٣٨النحل: چڃ ڃڃ ڃ
تعالی د یو داسي  ار مثال بیان کړی الله  :ژباړه

ځایـه پـه ره هـ لـهچي په امن کې و، روزي يې 
تعالی  ، خو د خدایوانه وهر  را پراخه کره ورته

پـاک  د نعمتونو نا شکري يې وکړه ، نـو خـدای
او  ېکړنـو پـه وجـه پـه لـوږدوی د خپلو نـاروا 

دلته د مثال په توده د یـاد شـوي  .وپو ل ېوېر 
د یمنـي قبیلـې سـبی  ـار   ار یو مصـداق هغـه

 :کېدای شي چي قرآن کریم يې په اړه ویلي
پ  پ  ڀ    پٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

  ٿ  ٿ   ٿ     ٺ     ٺ    ٺ ڀ   ٺ     ڀڀ

ڤ      ڤ ڤ   ٹ   ٹٹ  ٹ      ٿ

ڦ  ڄ      ڦ       ڤ  ڦ  ڦ  

  چ      چ  ڃ   ڃ   ڄ  ڃ  ڃ ڄڄ

ڌ  ڌ     ڍڇ  ڇ  ڍ   ڇ ڇچ  چ

ڑ       ژ    ژ      ڈ        ڈ    ڎ   ڎ 

گ        گ         گ    ک       کک    ڑ  ک

 ڱ ڱ   ڳڳ ڳڱ     ڳگ

ۀ  ۀ        ڻڻ ڻ ڻ ںںڱ

 ٣٦ –٣٧سبأ: چہہہ ہ ھ
د ســبا قبيلــې لپــاره پــه خپــل  يقينــاً  :ژبــاړه
 يدنځي کي عبرتي نښه: دوه باغونه  استو 

د  )ورته مـي وویـل(: .واو کيڼ لوري ته و 
خپل رب له روزۍ څخه خورئ او احسان 
يې ومن ، وطن مو پـاکيزه دی او رب مـو 
بخښونک  دی. دوى مخ واړوى نو د تړل 

را خوشـي شوي بند سيالب مي وربانـدي 
او هغه دوه باغونـه مـې پـه دوه داسـي  کړ

چي بېخونده حاصالت او باغونو بدل کړه 
د  ېيې درلـو دې. دا مـ ېغز او لږ څه بېر 

ناشـکره  لـهدوى د ناشکرۍ سزا ورکـړه او 
پرته بل چا ته سزا نه ورکوم د سبی قبیلې او 
 هغه  ار)شام( ترمنځ مي یو بل ته  ـکاره
 ې)سره وصل(  اردو ي را منځ ته کړل چ

ورتـه مـي ) پـه کـې اچـولی و،  ېبرکت م
یمو او الرو کـي شـپه او : په دغو س(وویل

ورځ بېغمه په امن تګ راتـګ او سـفرونه 
کوئ. نو دوی وویل: اې زموږ ربه زموږ د 
سفرونو تر منځ وا ن ډېـر کـړې او پـه دې 

ځان سره ظلم وکـړ. نـو دوی  لهسره دوی 
او پـه  ې ودرځـولېد تاریخ عبرتي قص ېم

 و ه  و ه کړل. بې شکه پـه بشپړه توده مي 
تـه  مننـدویکوونکي  صبر هر دې بیان کي

ــه دي. دلتــه خــدای تعــالی  نښــې او عبرتون

ــانو او شــام خلکــو و یلــي دي چــي د یمنی
جـوړ کړيـول  ترمنځ مـي داسـي  ـاردو ي

یو بل ته  کاره ول، په مـنځ کـي يـې  ېچ
تشــه ســیمه نــه ول چــي د  ېبېــدیا او داســ
سره مخ شي. په شپه  ېیا تند ېناامنۍ، لوږ

ــدال  ی او ورځ کــي بېغمــه ســفرونه کــي کې
، ويـې ویـل هشول. خو دوی ناشکري وکړ 

 اردو و تر منځ دي فاصله ډېره  ېچي د د
شي، ترڅو واکمن او کمـزوری، زړه ور او 
بــې زړه معلــوم شــي. ددغــي ناشــکرۍ پــه 

اختـه  نتیجه کي دوی د خـدای پـه عـذاب
شول. د نعمتونو د شکر او ناشکرۍ پـه اړه 

 ايـي:و راتلونکی آیت عـام حکـم بیـانوي 
     ڦ        ڦ        ڤ  ڦ   ڦ چ

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڄ   ڄ
 ٩إبراهيم: چڃ
چي کله ستاسو رب اعالن وکړچي کـه  :ژباړه

نعمتونـه  ،مو زما د نعمتونو شکر پر ځای کـړ
 ) وکـړه، به نور در زیاتوم او که مـو ناشـکري

دغـه عذاب سخت دی. نو پوه ش  چي( زما
آیت  ـيي چـي د اللـه تعـالی د نعمتونـو 

ــه  ،شــکر ــده ت ــاتوي او بن ــه ور زی نعمتون
ناشکري يې نه یوازي  له نعمته بې برخـي 
کوي، بلکـي پـه سـخت عـذاب يـې هـم 
اخته کوي. نو بنده تـه پـه کـار ده چـي د 
الله تعالی د نعمتونو د شـکر بشـپړه هڅـه 

پــه خپلــو تقصــیراتو او پاتــه  وکــړي او
 له الله څخه بخښه وغواړي.   ېکراتلو 

دی چي د امنیت مطلب دا  د بحث لنډيز:
له خطره خالص او خپل پـه  ۍانسان دم دړ 

ــتر  ــه س ــت هغ ــن وي. امنی ــونکي ډاډم راتل
نعمت دی چي نورو نعمتونو ته د السرسـي 
الره پرانیزي او د امنیت په نه شتون کـې لـه 
بل نعمته څوک خوند نه شي اخیستالی. د 

تېر تاریخ ته چـي  ولسونو اوسني حالت او
و پـه وشـي، هیرـا د نـاامنیو او جګـړ  ېکتن

د دیني  کړی. وخت کې پر مختګ نه دی
پرمختګ او د سم عبادت لپاره امنیت تـه 
اړتیا شته؛ لمونځ په سمه توده د امنیت په 
وخت کي ادا کېدای شي. د حج مکان او 
زمـــان امنیـــت تـــه اړتیـــا لـــري. دنیـــوي 

پوهنـه، تجـارت، صـنعت او هـر پرمختګ: 
پرمختګ امنیت ته اړتیا لري. ډول اقتصادي 

ستر الوي نعمت لپاره هر مسلمان پـه  دغهد 
مادي او معنـوي  ځانګړي ډول هر افغان ته

کار دي ترڅـو لـه دغـه الوـي نعمتـه په  ېهڅ
  برخمن شي.

 سرچینې:
 [.14]ص  غبالقرآن للراالمفردات في غريب  1-
 .13وانيس الفقواء للقونوي:  31التعريفات للجرجاني:   -2
 .13مناوي: مومات التعاريف للالتوقيف عل    -3
 .131الكليات ألبي البقاء العکبري:  -4
معجم كلمات القرآن الكريم لـ أ. د. محمد زكي محمد  -5

 .11/ 3خضر: 

لپاره پیاوړی اقتصـاد او سـوکاله ژونـد 
 يې اللههم غو تی دی، په دې اړه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايي  :فرم
إبچڳڳڱڱڱچ

   ١٩راهيم:
 هلـ ېیا الله دوی ته د مځکـ ژباړه:

حاصالتو څخه روزي  ورکړې چي 
 ستا شکر  پرځای کړي. ېدوند

ــه دا ــي دلت ــوې چ ــه ش ــره ثابت  خب
ــراهیم ــن لپــاره  د اب ــل وط خپ

ــت او ــن امنی ــاوړی  ډاډم ــاد پی اقتص
امنیت او اقتصاد هغـه سـتر غو تی. 

نعمتونه دي چي ناشکري يې انسـان 
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لتما  -۹ سا لايِْه وا لت  اللته  عا ةا عاْن النتِبيِّ صا اما  .)ما التزمهن لِ امِ ض :مخ )أي ۲۱ ،۲سنن ابن ماجه  وک { )الزتِعيم  غاارِم  : }عاْن أاِبي أ ما
 .مخ( ۱۵۴ ،ټوک ۱جامع الصغیر  )  فوو جائز ۱۱رجل ضمن عن آخر نوائبه -۲
 -كفالة النفس، وكفالة المال. -أهموا: بتعويض عن ضرر. ف نه ي طلق في اصطالش الفقواء عل  معاٍن متعددة، إلزام   :مانالضت  -۱

 مخ(.۲۹۹ وک   ۲اائر البن نجيم غمز عيون البصائر شرش األشباه والن ) وغرامة المتلفات.
اكِِم:  -۴ ِفي كااِفي الْحا اِمن  لِِدياتِهِ  »وا طایً فاو وا ضا ن  خا تالاه  ف الا اِمن  لِِدياتِ  فاقا طایً فایاناا ضا ن  خا  . مخ(۶۶ټوک/ ۲۱رد المحتار  ) «إْن قاتالا  ف الا

۲-  : را د  ِخخا الـا  أاوْ  »لاْو قاالا أاحا ن  ما راقا ف الا ـاِمن   إذاا سا ا ضا تـا ، فایانـا ِديعا ن  وا الا فا فـ  ـاِل  ۱۱أاتْلـا ْت ا ط ولِـبا الْكاِفيـل  ِبالْما تـا  ثاباتـا ما وا
ةِ  تْلافا ِة الْم  ِديعا ْسر وِق أاْو الْوا  .(مخ ۶۵۶ټوک ،  ۱شرح مجلة األحكام درر الحکام )« الْما

 په اړه یي داسې راغلي:  میږي.پوره کول یي الز  ،ويکې تعلیق  په صورت  چې د ژمنههمدارنګه کومه 
وار التتعاليق تكون الزِمةً  » -۶  (. ۱۱مخ  ،۹درر الحكام شرش مجلة األحكام  وک  )« المواعيد ِبص 
ِر التتعليق تكون الزِمةً  » -۱ وا  مخ(.   ۲۲۱ وک،  ۴ردالمحتار  )« المواعيد ِباكتِساِء ص 

 )صدیقي(            مولوي عبدالستار )خادم(محمد نور
 

 د محترم مولوي محکم الدین د غوښتنلیک متن:
 د ارشاد، حج او اوقافو وزارت محترم مقام ته!

 د علمي مجمع ریاست د پام وړ!
 د قدر وړه!

دین د محمد جمعه زوی، څه موده مخکې مې د هاشم ولد اسلم په وینا خپل مـو ر د هغـه د یـوه کـار سـرته زه مولوي محکم ال
رسولو په موخه، له هغه سره زما په مو ر کې یو ځای له لغمان نه جالل آباد ته په الره کې له یوې پېښې سره مخ شولو، چې په پایله 

 کې زما مو ر ته زیان ورسېد.
شم له تګ نه مخکې ماته ویلي و، چې که مو ر ته څه زیان ورسیږي، د دې زیان لګښت پر هغـه دی او د یاده دې وي، چې ها

 دې خبرې شاهدان هم شته دي. اوس دغه لګښت باید څوک پر غاړه واخلي، زه محکم الدین او که هاشم؟
 هیله ده، د شریعت په رڼا کې، الر وونه راته وکړئ.

 په درنښت
 مولوي محکم الدین

 مقام حکم:   زارت دد و 
 دمجمع علمي ریاست! په دې اړه شرعی ځواب ورکړئ.

 د ریاست کتنه اوحکم : دافتاء آمریت ! په دې اړه الزم اجراات ترسره کړئ 
 لومات ورکړي.عدافتاء آمریت دومارنه )محترم صدیقي  اوخادم صاحب( په دې اړه شرعي م
 الله حامًدا لله وم صلیًّا علی رسول

لِوم الصوابالجواب باس  م م 
 ی،تـاوان ورکولـو  ژمنـه او ضـمانت یـي کـړی د چـې دپه نـوم سـړی، هاشم  دموضوس کې  ۍپه پورتن محترم مستفتي صاحب!

د یو څه ژمنه لـه یـو له بل سره که چې که یو کس ځ ؛رکړيدن( الګښت )تاو ته د اړول شوي زیان  ستا مو رالزمه ده څو ورباندې 
چې پوره کـول  ،ضمانت وکړی، په اسالمي شریعت کې ورته )الضمان  یا  الوعد بالشرط ( ویل کیږي یې کړي او یا هسره معلق يش

 یې ورباندې الزمیږي.
 :هوالدلیل علی ماقلنا

 مارتا يافغانستان اسالمد   

 و اوقافو وزارتاحج  ،ارشاد د
 مجمع ریاست يعلم د

 د افتاء آمریت
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 د علمي او اداري غونډو نیول او د وزارت د مقام د الر وونو او هدایاتو تعقیبول. -1

 ) جایګاه محیط زیست از منار اسالم( تر عنوان الندې د علمي مقالې لیکنه. -2

 ( را لیږل شوو مقالو تصحین کول او بیا نوموړي آمریت ته یې لیږل.4یام حق مجلی آمریت څخه د) د پ -3

 یپارتمنت آمریت د اسالمي تاریخ د مطالعاتو د

) منع کشت، قاچاق و ترافیک مواد او) عدالت او داد دری( ، ) روش پیامبر اسالم صلی الله علیه وسلم در مناسک حج( -1

 .للیک والندې د مقال وتر عنوان( مخدر از دیدداه اسالم

 ون کول د بحث موضوس) صلن از دیدداه دانشمندان جوان(.ډد ېد آریانا تلویزیون په استدیو ک -2

مخنیوي  بشپړه کښت د د نشه يي توکود فرمان حفظ الله منین ؤ المد امیر  ه برنامه کې چې موضوس يېپ طلوس تلویزیوند  -3

 .ون کولډد وو، په اړه

 ېمـی خطبـ13څخـه تـر ېمی خطبـ 25کتاب سره له)  يد کتاب د پاورقی تصحین او پرتله کول له در ( ېخطب ېجمعد) -4

 .ېپور 

 یاست دفترر

 غرض اجراآت بعدی به بخپ های ذیربط.هـ ق  1443 شوال سالامارت اسالمی در ماه  ۀکابین ۀ( قطعه مصوب3)تکثیر -1

 .پیشنواد پیرامون موضوعات مختلف و ارسال آن به مقام عالی ریاست الوزراء قطعه( 4ترتیب) -2

 رت.ازحکم مقام محترم وزا بعد کزیهای مر پیشنواد ریاست  قطعه( 112)ثبت  -3

 و ریاست های مرکزی مربوط وزارت ارشاد، حج و اوقا .مستقل ادارات  وزارت ها و مکتوب به قطعه( 142ارسال و مرسول) -4

 .ایمیل به ریاست های ارشاد، حج واوقا  والیات طریقمکتوب از  قطعه( 124تحریر احکام)ترتیب و  -5

از اخـذ حکـم مقـام محتـرم  ارت اسالمی افغانستان بعـدمکتوب واصله وزارت خانه ها و ادارات مستقل ام قطعه( 114تسلیمی) -1

 به ریاست های مربوط ارسال گردیده است.غرض اجراآت بعدی وزارت 

 اسناد رسمی وزارت. قطعه( 44اسکن) -1

 مکتوب از طریق پوسته خانه به مراجع محترم ذیربط. قطعه( 131)ارسال  -3

 وزارت.( تن از مراجعین با مقام محترم 554ترتیب و تنایم مالقات) -1

 ( قطعه عریضه مراجعین.114طی مراحل و تسلیمی)  -14

 .جلد پاسپورت برای کارمندان وزارت( 15 )طی مراحل( قطعه اسناد غرض صدور و 1ترتیب، تنایم و تحریر)  -11

  .ارسال و پیگیری پروتوکول)تفاهم نامه( همکاری مشترک در بخپ تعلیم و تربیه با موسسات ترکی   -12

 .اعضای هئیت سکن حجاج جوت عزیمت به کشور عربستان سعودی( تن از 5 زای)اخذ پاسپورت خدمت و وی  -13

 مي علومو د څيړنو او مطالعاتو ریاستد اسال 
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 .شکردره

  دعوت:و ارشاد و تبلیغ در دو مسجد توسط اعضائی آمریت ارشاد 

ناحیه یـازدهم، اهمیـت حجـاب و فضـیلت آن از  الله شریف، در مسجد عمر فاروق پیرامون اهمیت و فضیلت حج بیت

 .نار اسالم در ناحیه ششم

  در مساجد ذیل:منازعات اهالی اعزام اعضای آمریت ارشاد و دعوت غرض حل و فصل 

ل الله مربوط د شریف ابراهیم خلیجمسجد محمدی مربوط ناحیه شانزدهم، مسجد شریف قباء مربوط ناحیه دوازدهم، مس 

 .د)س( ناحیه دهمو داو  مسجد شریف  وناحیه دوازدهم 

 ( محراب مسجد که فاقد فرش بودند.34)به توزیع فرش 

 و مساجد( اءمارت اسالمی و مشکالت امنیتی علم)حمایت از ا تحت عنوانناحیه ششم و هفتم  یتدویر شورای علما. 

 (نسخه پیام تبریکیه محترم امیرالم144توزیع )به مساجد.ین شیخ الحدیث مولوی هبة الله آخند زاده نؤم 

 مربـوط ناحیـه دوم و ارایـه  علیه السالمضرت داوودـتوظیف هیئت سه نفری جوت بازدید از ساحه مسجد شریف و مدرسه ح

 د معارف او د اسالمی فرهنګ دیپارتمنت آمریت

 .للیک والندې د علمي مقال وعنوانتر  حقوق اطفال( ) او ) احکام جنایات حج( -1

 .) جایګاه حفاظت محیط زیست( د علمي مقالې تصحین او بیا کتنه -2

 .پوري مطالعه او ژباړل 111تر څخه ېصفح 21وک له  مشکاة المصابین( د دویم د) -3

 د اسالمي علوم او د هغه پرتله له ساینسي علومو سره د دیپارتمنت آمریت

 .للیک وتر عنوان الندې د مقال ) تاثیر خواب از نار اسالم و ساینس(  او خون جاری و ارتباط آن با میکروب ها از نار اسالم()

  د اصول دین دیپارتمنت آمریت

حرمـت شـراب و )او د ) ویيدی های حکمت در دعـوت و تبلیـغ(  ،نصیحتونه( 24) اوالدونو ته  ،) تعاون و همکاری با نیازمندان(

 .للیک والندې د مقال وتر عنوانن از دیدداه اسالم( آ  کیفر

 د ښځو اسالمی حقوقو ديپارتمنت آمریت

در پرتـو  یحجاب اسالم (،)ترک دنیا و رهبانیت (،)اوصا  و ویيدی های حکومت اسالمی (،)ا کېد)  ځو حقوق د اسالم په رڼ

 .لالندې د علمی مقالو لیک وناتر عنو مواصفات حجاب اسالمی(  ( او د)در اسالمحقوق تعلیمی زن (، )قرآن و سنت نبوی

 د ديپارتمنت آمریت ېاو فلسف ېد عقید

 والنـدې د علمـې مقـال ونـنواتساهل و مدارای دینـی( تـر ع ( او )آشنایی با قرآن کریم )(، ) روش حکیمانه در دعوت اسالمی -1

 .للیک

 مطالعه کول.  ود حقوقو په اړه د معلوماتو د ترالسه کولو په موخه د اسالمی کتابون يد داونډ -2

 و ارزیابی نظارتریاست 

 پالیسی و پالن.پنج ساله این ریاست و ارسال آن به ریاست  يیغنی سازی پالن استراتی -1

 به وزارت محترم اطالعات و فرهن  حسب مطالبه ایشان.1444ارسال خلص گزارش سال مالی  -2
 تویه گزارش ماه حوت و ارسال آن به اداره امور.  -3

 ریاست ارشاد و انسجام امور مساجد

  دری و پشتو(. ان خطبه های تفصیلی نماز های جمعه به دو زبان ملی کشور)و شپ عنوترتیب تحریر 

فضایل دهه اخیر ماه مبارک رمضان و مسایل صدقه فطر، رعایت حرمت رمضان المبـارک، مسـائل قضـائی روزه و کفـاره  پیرامون)

آن، مسائل عید سعید فطر و فضیلت روزه شوال المکرم، اداء نمودن فرایض حج و مسائل آن، ابتدای بنای کعبه شـریفه، حقیقـت 

 نار اسالم( مفاسد بی حجابی از حجاب شرعی، صفات و

 عمارمساجد جدید اال ن و تثبیت جوت قبله یتعی:  

ولسـوالی  چناار، مسجد قابل بای ناحیه نوم، مسجد ورکشاپ عادل ناحیه نوـم، مسـجد زیـر مسجد تعمیر ریاست حج واقع شورنو
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و ارسال آن به ریاست  (ارزش امنیت در اسالم )و  (کمک و همکاری به مردم بی بضاعت)تحت عناوین  تتحریر مقاال  -1

 مجله پیام حق. اطالعات و اگاهی عامه جوت نشر در

محصلین سمستر چوارم تدریب ائمـه پیرامـون عنـاوین ذیـل: احتـرام بـه اهـل بیـت و  برای ی سیمینار دوامدار یهاار  -14

بزرگان و فضیلت ایشـان ، علماءبه احترام ، شرش احادیث وارده ،خاندان رسول الله صلی الله علیه وسلم و بیان فضیلت ایشان

 . بر دیگران

 یمي( موسسو ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک السلیک شود یو شمېر دیني)تعل

د ارشاد، حج او اوقافو وزارت او د اوو تحصیلي موسسو چې نومونه یـې النـدې ذکـر شـوي دي تـرمنځ د همکـارۍ تفـاهم 

 السلیک شو.

تعلیمـي  . او د فضـیلت۱ . د غورځنـګ تعلیمـي اداره1 . جـامي 5 . هـدایت۴ . تواناهـان3 شد ختیځ فال  -2 . فالش تعلیمي۹

 .موسسه

 د هېواد په لویه کره تعلیمي خدمات وړاندې کوي، د دغه وزارت په مقام کې یاد تفاهم السلیک شو. ېموسس ېدغه یاد

 گزارش موضوس به مقام محترم وزارت.

 مربوطه نواحی شور کابل مه به مساجدگاهی عاآ ارسالی ریاست محترم اطالعات و  پیام حق ( جلد مجله244)توزیع تعداد. 

 (محراب مسجد نواحی مختلف شور کابل11 ارسال مکتوب به ریاست برق کابل در مورد مشکالت برق ).  

 ریاست حسینیه ها

مسجد، حسینیه ها، جماعت خانـه هـا و محراب ( 223 خطبه ها در موارد حجاب اسالمی، اهمیت حج، تاریخ بنای کعبه به) ارسال

 مرکز. مصالهای

 ( محراب مسجد.1 )به شرکت برشنا پیرامون صرفیه برق( قطعه مکتوب 1 اصدار)

 حسینیه ها و جماعت خانه ها. ،دجمسمحراب ( 53)از ناارت و کنترول

 و تدریب ائمه علوم دیني ریاست تعلیمات

ر پیرامـون چـاپ و توزیـع رسـاله با معاون موسسه انوار به مناور بحث و تبـادل ناـ ائمه مالقات رئیس تعلیمات دینی و تدریب -1

که از مؤلفه های شیخ سعید نورسی می باشد به شاگردان مدارس و دارالحفـا  هـای تحـت  (طبیعت بیماران و راهنمای بانوان)های

 پوشپ این ریاست.

ه از مقـام محتـرم دارالحفا  ها و ارشاد و رهنمائی ایشان در رابطه به تطبیق مکاتیب واصل ،مالقات با تعدادی از مدیران مدارس -2

نوـی از منکـر و سـمع و  معـرو بـه ه بـا مسـئولین وزارت محتـرم امـر همکاری همـه جانبـ ،وزارت راجع به رعایت حجاب شرعی

 تنایم مراسالت اداری بر اساس تقویم هجری قمری و تنایم امور تدریسی، مالی و اداری آنان. ،رهنمود محیط زیست ،شکایات

( تن از فارغان بخـپ هـای مختلـف علـوم دینـی مدرسـه اناثیـه 45 و تحایف برای) ها قنامهبرگزاری محفل جوت توزیع تصدی -3

 المؤمنات در محوطه مدرسه واقع ناحیه هفتم.

 الـی درجـه اولاز )ناظره و تجویـد  قرآنکریم، ترجمه( تن از فارغان بخپ 131 برگزاری محفل جوت توزیع تصدیقنامه برای) -4

 (.22مدرسه اناثیه المحصنات واقع ناحیه )در اشتراک کننددان مسابقه کتابخوانی و اهدای تحایف برای ( پنجمدرجه 

( تن از مشترکین نمایندگی های پنجگانه مدرسه اناثیـه الفـالش 115 ی برای)ژ میتودولو تدویر سیمینار تحت عنوان طرق تدریس -5

 در دفتر مرکزی.

دینی دوره اول نمایندگی های پنجگانه مدرسه اناثیه الفالش ( قطعه تصدیقنامه فارغان بخپ های مختلف علوم 444 طی مراحل) -1

 واقع ناحیه هشتم.

تحت نار  (آفرین)موسسه از طر   منسوبین ده باب مدرسهفی نفر از برای  ( ده هزار افغانی طور مساعدت14444مبلغ)توزیع  -1

 .در مرکز کابل و والیات لودر و پنجشیر متذکرهکمیسیون مشترک وزارت و مؤسسه 

برای ( رادیو نن) از طر  تحایف تصدیقنامه ها و و توزیع( تن از طالب مدارس دینی 34اندازی مسابقه حسن قرائت میان) راه -3

 .برنددان مسابقه
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رالله بیان، د دیني تعلیماتو او تدریب ائمه رئیس قـاري محمـد اشـر  او د ذرئیس نریاست په دې غونډه کې ددې وزارت د دفتر 

 نو دډون درلود.لوړو زده کړو موسسو مسؤولی

د ديني علومو د  وونې او روزنې او تدریب ائمه رئیس د خبرو په ترڅ کې د دغه وزارت د اړوندو  ـوونځيو د علمـي ظرفيتونـو د 

ودې او پراختيا په الره کې د دغو تفاهم ليکونو السليکول موم وبلل. هغه زیاته کړه، موږ له  ولو اړونـدو  ـوونځیو سـره همکـاري 

  کوو چې دوی ته د زده کړو  ه شرایط برابر کړو.کوو او هڅه 

نوموړي د ديني علومو د پراختيا او د ديني علومو د پرمختګ په موخه د هغو موسسو مالتړ چې دغـه وزارت تـه خـدمات وړانـدې 

 .کوي، يوه بيړنۍ اړتيا ودڼله

 تفاهم لیکونه السلیک شول. هد غونډې په پای کې د دواړو خواوو ترمنځ اوو 

 نیمروزریاست 

بازدیـد بـه عمـل آوردنـد و جلسـه ای بـدین مناـور بـا ارشاد، حـج واوقـا  هیئت ناارتی شورای والیتی علمای کرام از ریاست 

 مسؤولین این ریاست برگزار گردید.

آوری آن هـا را خیـر نخست برنامه با تالوت آیاتی چند از کالم الله مجید آغاز شد، سپس مولوی فضل الرحمن مسـتغفر 

 صحبت های همه جانبه نمودند. مربوطهمقدم عرض نموده، پیرامون مشکالت، پیشنوادات ریاست 

در ادامه مولوی سعیدگل ماوری مدیر اداری و رئیس هیئت ناارتی شورا در ارتباط به شورای والیتی علمای کرام معلومات مفصل  

اه الله تاسیس گردیده که هم اکنون در سه بخپ فعالیت مـی نمایـد منین حفؤ ارائه نموده ابراز داشتند که شورای فوق به امر امیرالم

 که یک بخپ آن ناارت از ادارات ملکی و ناامی به مناور رفع مشکالت اجتماعی و ارائه خدمات بوتر به مردم است.

 ،اتفـاق د،اتحـا ،ایشان در ادامه با توصیف اینکه ریاست ارشاد، حج و اوقا  خانـه علمـای کـرام بـوده، خواهـان ایجـاد وحـدت

 خدمت رسانی و فراهم سازی سوولت های بیشتر برای علمای کرام گردید.

 یغزن تسیار

همراه بامولوی حبیـب اللـه مجاهـد رئـیس اطالعـات و فرهنـ ، والیت غزنی رئیس ارشاد، حج و اوقا  مولوی عبدالمنان مدنی 

ریاست از نواد خیریه جوانـان منطقـه این از کارمندان  یمار ملی آن والیت و ش نتلویزیو  مولوی حبیب الرحمن ځالند آمر رادیو و

 غزنی دیدار نموده و از فعالیت های این نواد ستایپ و قدردانی نمودند. ړسردی ولسوالی اند 

اوقا ، فعالیت نواد های خیریه را در وضعیت فعلی کشور مفید دانسته، بیان داشت که وقت آن  در این دیدار رئیس ارشاد، حج و

 .رسیده که تعاون پیشه نموده و برای همدیگر یاری رسانیم فرا

غزنی مقدار پول نقد را توزیع نموده، بیان داشـتند کـه  ړبی بضاعت در ولسوالی اند  یاز فامیل ها یهمزمان این نواد خیریه با شمار 

 در تالش اند تا این روند را بیشتر از پیپ گسترش دهند.

اوقا  با همکاری ریاست اطالعات  اثر ریاست ارشاد، حج و تحتشود، فعالیت اش را دتی میقابل یاد آوری است که این نواد م
 عضو دارد و فعالیت آن نواد هر روز درحال افزایپ است. (۲۲۱)بیشتر ازفرهن  غزنی آغاز نموده که همین اکنون  و

 بلخ ریاست

  نیطر  منسوبحج و اوقا  از  ارشاد، لهیزارت جلو  تیبه اساس هدا که یدر مراکز ناام میقرآن کر ریتفس ترجمه و دروس

 .افتی انیپا د،یگرد یم سیتدر استیراین 

 از یبلخ و شمار  تیوال هیامن یقوماندان ، ۱کندک  یالفتن، لوا یهمرون قول اردو  یکه در مراکز ناام یحلقات درس نیا 

کـرام بـه  ونیآخر ماه رمضان المبـارک توسـط شـشروس و تا  او هـ ق  ۹۴۴۱و مساجد، از اول شعبان المعام  یآموزش مراکز

 را فرا گرفتند. الشانمیعا قرآن ریا.ا. دروس ترجمه و تفس یناام نینسوبو م نیاز مجاهد یر یتعداد کث برده شد در آن پیپ

 در بخش مدیریت اوقاف

 سـپردهو به اجـاره  اخذ کوچه سید کیان از نزد غاصبین ( مترمربع زمین درجوار2444)دوهزار زیسرای وقفی موایک دربند

 شده است.

( قطعه 11برویت )  شهـ  1441این ریاست از طریق مدیریت اوقا  و عشر و زکات خویپ توانسته است که در سال مالی 
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 .يد يالزم امکانات ورته برابرشو  او يې د تدریس چارې پرمخ بیول کیږي خواوخو لشی معتبرو

شـتمنیو او بیـت ، نـود عامه او دولتی ملکیتو  ،د ولسونو خدمت کول ،همکاريورسره  او د اسالمی امارت د ناام څخه مالتړ

 .ډول جریان لريمنسجم په د ساتنی پرودرامونه المال څخه 

مولوی  د مشکالتو د حل په موخه يادار  و د مراجعینورول اټکن د چارولخوا ریاست  د، حج او اوقافوارزدان والیت د ارشا د

میم ونیـول االزم تصـ او ېوشـو  ېمشـور  وظیفـوي چـارو اداری او شمیریو  پر او شو ترسرهمجلس  يادار  مشرۍ په خادم عطاءالله

 .لشو 

 د ننګرهار والیت 

( ولسـوالیو او جـالل آبـاد 22) دویشتو د ه د ننګرهار والیتټیولسمه نیپه  ېمیاشت ثورلومړی نیټه او د په د شوال المکرم  -1

تر ولو لویـه  ېچ ،فضا کی ادا شو همنډاډاختر لمونځ  ه په اطمینان او  يد کوچن ېو او جامع مساجدو کو  ار په لویو عیددا

ملکیـت  1441و عوایـد سـال 1444، عواید سـال مـالی 1311( افغانی از بابت باقیات عواید سال مالی 2431113آویز بانکی مبلغ) 

ولسوالی خلم را جمع آوری نمـوده کـه و اکین مارکیت لیالمی فروشی، کارته نور خدا، ایلمرب، ولسوالی دولت آباد های وقفی دک

 جرین به نمبر حساب اوقا  تحویل بانک و به مرکز انتقال گردیده است.ی توسط مست

 در بخش مدیریت مساجد

  محراب مسجد صغیر به جامع. 15تعداد ارتقاء 

  محراب مسجد بعد از طی مراحل آن از طر  حوزه بلخ برشنا. 41 برایتوزیع میتر برق 

 .ترمیم شپ محراب مسجد از بودجه مقام محترم وزارت ارشاد، حج و اوقا  ا.ا.ا 

 و شـریف کنترول و بررسی ششصد محراب مسجد رسمی و غیر رسمی ذریعه نگران های مساجد در نواحی ده گانه شور مـزار 

موعاه های دینی در مورد سیرت نبی کریم صلی الله علیه ارایه ه تلویزیون شورآرا غرض تبلیغ و معرفی دو تن از علمای کرام ب

 وسلم و اهمیت نوال شانی.

 دینی. ۀمعرفی یک تن از علمای کرام به تلویزیون ملی بلخ غرض تبلیغ و موعا 

 گردد.در هر ماه یک بار برگزار می که فال نیت اجتماعی و حفاظت اطؤ اشتراک در جلسه ریاست کار امور اجتماعی در رابطه به مص 

 در بخش حج

کـه جوـت ادای فریضـه حـج بیـت اللـه شـریف در بانـک بلـخ از طریـق  پول قست اول خویپ رانفر از متقاضیان حج  13تعداد 

د پـول هـای استردا که داشتند مطالبه آنرا نمودند، اسناد ینسبت مشکالت و معاذیر مدیریت حج این ریاست تحویل نموده بودند، 

 طی مراحل گردیده. شان

 بلخ تیوال عهیش یعلما یشورا یاعالن همکار 

اسـتادان  س ویئـبـا ر  اسـتیکارمنـدان آن راز  یبلخ همراه بـا شـمار  تیاوقا  والو ارشاد، حج  سییر یاز ین نیالد فیس یمولو 

 و گفتگو نمودند. داریبلخ د تیوال عهیش یعلما یشورا استیداران در ر هیو تک عیاهل تش ینیعلوم دمدارس 

تبادل نار صورت گرفته؛ عالوه نمودند  بحث و یفقو ایلمس در یهمکار  رامونینموده؛ پ دیتاک یاتحاد واخوت اسالم یرو  نیطرف

آنوـا  به خصوص در حوزه ها رجعت نمـوده و مارت اسالمی افغانستانا یاز سو  عیاهل تش یفقو یبه شورا یفقو لیکه در بلخ مسا

 کنند. یفصل م حل و را مسائل شان

 اسـتیبـا ر یهمکـار  وآن هـا  یاز آمـادگ عهیشـ یعلمـا یو دعوت شـورا اییر یاز پذ یاوقا  ضمن خرسندو ارشاد، حج  سیئر 

 نیـا عهیشـ یعلمـا یبا شورا بلخ بوده و تیوال یاهال اوقا  در خدمت مردم وو ارشاد، حج  استینموده، افزودند: که ر یتشکر 

 .باشند یهمکار م زین تیوال

 د ارزګان والیت 

رئیسـانو سـره پـه  يمطابق د والـي او والیتـد ارشاد، حج او اوقافو وزارت د هدایت رسیدو په مناسبت  د رمضان مبارک میاشت د را

 واو د محترم يد يمفاهمه او هماهنګي په مرکز او ولسوالیو کی د قرآن کریم د تفسیر دورې او درسي حلقات تنایم او منسجم شو 
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د لمـونځ  ېچـ اداء شـو ېکـ جومـاتپـه جـامع  ياجتماس د جالل آباد  ار جنوب خواته پروت د نجم الدین آخند زاده مشوور کل

 ته رسیده. ( کسانو15444) پنځلس زره تقریبا کوونکو شمېر
د جنوا کال موسسی د عامه اړیکو مسئول نوراللـه  ېټه په افغانستان کېن مه(11) په میاشتې ثورنیټه او د مه ( 1) په د شوال المکرم -2

 .ېخپل فعالیتونه او کړنې په تفصیل سره بیان کړ  ېکې ی ریاست سرپرست سره وکتل اوپه شرقي زون ېالوام د د
ه جوړه او رسماً یی پـه ټرئیس لخوا د حج کميد ټه د حج او زیارت مدیر په وړاندیز د دغه ریاست ېن (مه12) په د شوال المکرم -3

 کارپیل وکړ.

 د ارشاد آمریت او د مساجدو د مدیریت په برخه کی

 .شوو څخه ناارت  ېد حلق جوماتد  رت عمر فاروقد حض او مسجد ،مدرسې لهد کوچیانو  -1

 وویشل شو.  ولو امامانو او خطیبانو ته پیغام ۍاختر د مبارک يکوچن دحفظ الله امیرالمؤمنین  د -2

او ځوانانوتـه  واخیسـته برخه ېفساد پرضد کمپاین ک ياخالقد مسئولینو سره له د امر باالمعرو  او نوي عن المنکر  آمرد ارشاد  -3

 مانځه او نورو دیني امورو په هکله توصیه وکړه.يې د ل

 ېد حج مدیریت په برخه ک

 لو لپاره تدابیر نیول شوي دي.جوړو نوي پاسپور ونو د  ونو د را ولولو او پاسپور د  ود روان کال د حجاج -1
 .دی په کار پیل کړیيې او رسماً  ېه جوړه شو ټڅلور کسیزه کمي ۍد حاجیانو د چارولپاره د حج مدیرپه مشر  -2

ضرت عمر فاروق ـ اردو ي مسلم آباد ملک سلطان په سیمه کې د ح يباد  ار اړوند د شيخ مصر آ  لمرکز جال دد ننګرهار والیت 
 ين او د جوړیدو د بنس  ډبره کیښودل شوه.یجومات د قبلې تع محرابرضي الله تعالي عنه په نوم د يو 

 دډون درلود.کرامو  یاو علما ، قومي کارکوونکواړوند  ریاست ېد د کېپه مراسمو  ایښودلود  ېت د بنس  ډبر جوما د یاد

 پاخه ډول جوړيږي.ځمکه کې په اساسي او ېپه مالي لګښت په نوه بيسو خلکوځايي  او (اميد خيريه بنس ) یادجومات د

 بدخشان ریاست

 برنامه ارشادی:

 :حفظ الله امیرالمومنین عالی قدر تکثیر دوفرمان
 .ولین امارت اسالمیؤ اج های دوم، سوم و چوارم برای مسیری از ازدو پیرامون جلوگ -1 
 چرس و غیره. (k)ین، شیشه، تابلیتی، هیروکوکنار در مورد ممنوعیت مطلق کشت کوکنار، استعمال فروش واردات، صادرات -2
 اجد.ایمه مس تن از خطباء و 24نار پیرامون؛ صحت مادر و طفل از دیدگاه اسالم برای یبرگزاری سیم 
  محراب مسجد در شور فیض آباد به کمک اهالی. 3توداب گذاری 
 رض( و برندگان مسابقه حسن قرائت. )ریم برای فارغان مدرسه حضرت خبیب( جلد قرآن ک23 )توزیع 

 :برنامه حج وزیارت

  1443قطعه تعرفه جوت تحویلی قسط دوم برای حجاج سال  214صدور. 
  اوقا . وم مجاهدین و سوم رئیس ارشاد، حج وقطعه تعرفه قسط اول برای س 23صدور 

 اوقا . جمع آوری و انتقال پاسپورت حجاج بدخشان جوت اخذ ویزه به وزارت ارشاد، حج و 

 والیتاین برای حجاج  مناسک حج  ارائه دروس عملی و ناری. 

 برنامه اوقاف:در بخش 

L افغـان بیسـم واقـع  شـبکههــ ش،  1444 سـال ملکیت اوقافی از بابـتفغانی از درک کرایه ( ا145244 )تحویلی مبلغ

 سلطان سعید ولسوالی کشم.

L  اوقا   قبرستان ها به وزارت ارشاد، حج و ملکیت های ثبت و راجستر شده ساحات مساجد واسناد ارسال. 

L کرایه دو بـاب دوکـان ولسـوالی  ،ساحه مسجد امام مسلم بخاری :قبیل داد های اوقافی ازبررسی دوسیه جای تعقیب و

کرایـه دو بـاب دوکـان  ،دکاکین کنار جاده عمومی مسجد امـام بخـاری ،ساحه قبرستان خواجه عبدالمعرو  کرخی ،شمک

 نجم المدارس( و سایر ملکیت های اوقافی. )ولسوالی کشم ساحه مدرسه
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