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نْیا ِباْْلِخرَِة َو َمْن یقاتِْل فی َسبیِل اللَِّه َفیْقتَْل أَْو یْغلِْب َفَسْوَف نْؤتیِه َفلْیقاتِْل فی سبیِل اللَّه »              [47]نساء / « أَجراً عظیماً الَّذیَن یْشُروَن الَْحیاَة الدُّ
مؤمناان صااد   رایابا دشمنانش از اهل کفر جهااد کننادز ز مان،یکه دوستان خدا از اهل ا دیپس هرگاه منافقان از جهاد سر باز زدند با»

در  یکسا نیجهاد کند و کشته شود چناة الله کلم ینمودند و هر که به منظور اعل  یرا فروخته و در بدل آن بهشت را کمائ ایدن یزندگ
 .«سدر یم ادتیو س یگردد به عزت، سربلند روزیخواهد بود و اگر بر دشمنان پ دیشه یحق تعال شگاهیپ

د و ایان نتاریخ معاصر در سرزمین ما شاهد مجاهدت ها و رشادت های دلیر مردانی بوده که اسوه نیک برای نسل های آیناده مای باشا
 ورد:آ تقدیر به عمل می  نانچه قرآن کریم از تعهد مجاهدینافتخار به نام  مجاهدین راستین رقم خورده چ

َن الُْمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا مَ  لُوا تَبِْديًل{ }مِّ  32األحزابا َعاَهُدوا اللََّه َعلَيِْه َفِمنُْهم مَّن َقَضٰى نَْحبَُه َوِمنُْهم مَّن يَنتَِظُر َوَما بَدَّ
صادقانه وفا کردندز برخای از آناان پیمانشاان را باه انجاام رسااندند  و باه  ندکه به پیمانشان با الله متعالدر میان مؤمنان، مردانی هست

  شهادت( هستندز و  در پیمانشان( هیچ دگرگونی و تغییری نیاورده اند.دند( و برخی دیگر در انتظارت رسیشهاد
به فرموده  رسول اکرم صلی الله  علیه وسلم جهاد تا روز قيامت  ادامه دارد : ال تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قااهرين  بناً 

  .الساعةوهم على ذلك( هم، حتى تأتيلعدوهم، ال يضرهم من خالف
برپا کردن فرمان الله به قتال مي پردازند، بر دشمنانشان پيروز هستند، مخالفانشان نمي توانند  یاز امت من برا یيعني: هميشه گروه

أمتايز أماة  و همچنان مي فرمايند:  ال يزال من {مسلم} شود و آنان در اين حال هستند. یي برسانند تا اينکه قيامت برپا مبه آنان ضرر 
  .يقاتلون في سبيل الله، ال يضرهم من خالفهم، يزيغ الله قلوب قوم يرزقهم منهم، يقاتلون حتى تقوم الساعة( 

را  یبرساانند، و خداوناد قلاوب قاوم یکنند، مخالفانشان نمي توانند به آنان ضرر  یدر راه خدا قتال م یت من گروههميشه از ام یعنی
 {. النسائي }رسد .  یکنند تا اينکه قيامت فرا م یدهد، و پيوسته مبارزه م یزيشان مرو  گرداند و از آنان یمنحرف م
دهد، و در هيچ  میان زمين و هر چه بر آن است قرار د ماند تا اينکه الله آنان را وارثنخواه یباق یاين طائفه بدون هيچ انقطاع  همچنان

را نداشاته که قصاد ملحاق شادن باه کااروان مجاهادين  یعليه وسلم در مورد کساز زمان غايب نخواهند بود. پيامبر صلي الله  یمقطع
 من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزوز مات على شعبة من النفا ( کسيکه بميرد و جهااد نکناد و  فرمايد: یباشد حکم نفا  داده، م

 {. مسلم }از نفا  مرده است  یخه ا(، بر شااشد  در دل قصد آنرا نداشته باشدنکرده ب یادیدر باره جهاد با خود 
و اين سرنوشت بارا  آنهاا نده محكوم به فنا هستند، گترسو تنبل و پرا، ت نموده است که يك جریان منافق، تاریخ اسلم این را ثابآری

رد ميادان مباارزه ، متحد و مصمم جز پيروز  سرنوشتى ندارند مجاهدی كه با ايان روحياه واآگاه، ، اما يك مجموعه با ايمانحتمى است
مى شود هيچگاه فكر فرار و پشت كردن به دشمن را در سر نمى پروراناد، از هايچكس و هايچ چياز نماى هراساد، اضاطراب و تردياد در 

اگراماروز نياز  زماى تاوان باارور سااختسیرت و سنت پیاامبر اسالم ،وجودش راه ندارد، چنين روحيه ا  را تنها در پرتوی قرآن کریم
 در جوامع اسلمی جبران خواهناد كارد. ر شود، عقب ماندگيها و شكستها را، بار ديگر در روح مسلمانان جلوه گيت صحيحتعليم و ترب

برگشت  به خادای متعاال و عمال باه سانت پیاامبر   حقا! یگانه راه حل برای عبور از بحران کنونی در جهان اسلم و نجات امت اسلمی
گردیم، خداوند بر ما بر می گردد، آنچه از دست داده ایام بار خواهدگشات ل ولای  ت اگر به خدا بریگانه راه علج این اس است. اسلم

گز کارآسان و سهل نخواهد بود، اما زمانی که عزم اسارت و استعمار گردیده اند، هر  که گرفتار  مصیبت  ملتحرکت در جهت نجات یک 
ازه هاای پیاروزی را محقاق ف خاالق هساتی بیشاتر مای شاود، بازگشاای درو لطا ملت ها برای رسیدن به آزادی و اساتقلل تمرکاز یاباد،

ضاحانه امریکاا و هام تشکسات مف باه تعقیاب آنسالروز شکست و خروج نیروهای روسای و ،  ها 3224دلو سال  32. طوریکه میگرداند
 پیمانان شان شاهد بر مدعای ماست.

قوای نااتو باه رهباری اکنون در برابر  و ر برابر اتحاد جماهیر شوروی سابقد کهاین سرزمین  بنا بر این ملحوظ از مبارزات مجاهدین دلیر
و درفاش آزادی را در آبیااری و اساتقلل از دسات رفتاه را اعااده  را نهاال آزادی فدا کاری نمودند وریختاندن خون خود  تا سرحدامریکا 

کار آرایی  نمودند . در نهایات در خط نبرد فورمول توازن جنگی ه به ما فو  طاقت کی مجاهدینباید تقدیر و سپاس نمود  ،تزاز آوردندها
شاان لشاکر کشای و یکای از اهاداف اساتعماری  به اهداف تصویر نماوده بودناد کاه رسیدن استعماری که از پیش برای ینقشه سناریو 

مجموعاه تحاوالتی  ایان حرکاتکاه برعکس منجر به شکست شاان گردیاد  ،بود که به اثرمبارزات پیگیر مجاهدین افغانستان  تجاوز در
حق مجاهدین سابق در مقابل قشون سرخ نه تنهاا گردید که بعد از مبارزات بر اضح عرصه سیاسی جهان  بوجود آورد و  و  عظیمی را در

آن در  بار مستعمره اروپایی و آسیایی نیز از استقلل  بهره بردند  عالوهاز چنگال آنها  آزاد گردید بلکه کشورهای  سرزمین  افغانستان 
اده از فرصات پیشاتاز اساتعمار در چنین شرایط دولت آمریکا با اساتف نظم ناعادالنه و غیرانسانِی حاکم بر دنیا، تغیری جدی بوجود آمد

باا پاای ماردی و  له الحمدکه ل ،را مورد تهاجم خویش قرار داد افغانستان ،سرزمین ما را به خون و آتش کشیده ز به ملتهاتجاو و ظلم ، نو
ذلت مالیاده   جاوز نیز به خاکتاشغال گران م غیبی الله متعال پوز آن هایف و امدادلطو ی افغانستان مجاهدین امارت اسلم ستقامتا

دساته و  گر منساجم باا دارقاوای اشاغال از یجمعا وو عادالت از افغانساتان  بشر  این داعیه دار دروغین حقو  ،ونتیجتاً امریکا متجاوز
ناد چنانچاه قادرت نظاامی و ددا ه بیرون کرده شدند و هیبت و شوکت پوشالی خاود را در ساطح جهاان از دساتاستعماری خود ذلیلن

، پروردگاارت  نصربرکت مجاهدین  امارت اسلمی و و سیاسی آنها در حال افول و اضمحلل است خدا را سپاس می گذاریم که از یمن 
    تحکیم گردید. کات امارت اسلمیخواست قاطبه ملت افغانستان برآورده ونظام دینی در چو 

 اداره مجله
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 ها ش3711دلو  37ها   مطابق 3772رجب المرجب 31
سرپرست وزارت ا رشاد، حج و اوقاف با جمعی از علمای اهال تشایع والیاات دکتور مولوی نورمحمد ثاقب  شیخ الحدیث

 کابل، غزني، دایکندي، هلمند، کندهار و زابل در دفتر کاری خویش ملقات نمودند.
اعالن  افغانساتانامارت اسلمي  وم خویش را با نظام موجوداگان اهل تشیع حمایت قوی و همکاری متدابتدا علماء وبزر 

داشته، اذعان نمودند که نظام اسلمی موجود به نصرت و یاری خداوند منان و در نتیجۀ قربانی بزرگ ملت رنج کشایده 
بخااطر اساتحکام ایان نظاام کاه خواسات  .افغانستان و فداکاری مجاهدین امارت اسلمی کامیاب و پیروز گردیاده اسات

 ی و به هیچ نهادی که سبب تخریب و بدنامی آن گردد، اجازه نمی دهیم.مردم غیور این کشور است ما به هیچ کس
سپس شیخ الحدیث دکتور مولاوی نورمحماد ثاقاب علماای کارام و بزرگاان حاضار در مجلاس را خاوش آمدیاد گفتاه و از 

ی نظام اسلم حمایت و ابراز همکاری آنها از نظام اسلمی موجود اظهار سپاس نموده افزودند: که آزادی کشور و استقرار
میباشااد کااه بایااد شااکر آن را بجااا بیاااوریم و نگهااداری نظااام اساالمی  (جاال جللااه بزرگتاارین رحماات و نعماات پروردگااار

 ئولیت مشترک هموطنان و باألخص علمای کرام می باشد.مس
ت موجاود آنها را استماع نماوده و بارای حال مشاکل  های در خاتمه شیخ الحدیث دکتور ثاقب، پیشنهادات و نیازمندی 

 آنها وعده همکاری سپردند.

هننن د د مرپ هنو انېنااڼ طنناد  ئنڼ د رزننء  مرن  رم  ممدنان طنند ط ج   ن  م بنن  ۳۴۲۲درن   ۰۲هنن   طاننا   ۳۴۴۱د رجننا مرجبجنا  ۶د چهارشنبې  هنو ځر  
ړ نن رځ ههجن  ط عن وات  تبڅبن  هنو دو ط عن و هنو غن ر مځ   ند ځشن   ن  د شن  ا  هو طشبۍ د څ  تب  ځ یبمن  غ نډه ج ړه ش ه، هنو غ ننډه ئنڼ د لن  رن

ج ځ ئنڼ مرج ظو مځ رطضا  مرج ارک هو طیاشت  ئڼ دو هو ټ ل هې مد ئڼ د شی    مځ جّی ځ ولجا  کبمطن  مېن م هنو نظناطا طبمکندځ، ط مر ن  مځ ر ین  ط نا
 ش ي. مځ دغو رم  هو طلي رمدل  تل یدی   ئڼ د تبجج  منتظام ځکړل 

نڼ د  هنن د۳۴۲۲درن   ۰۳هنن   طانا   ۳۴۴۱د رجنا مرجبجنا  ۷ ن   ینا ان ا د هببشنبې  هنو ځر   هنو ون ر   ځ مرک ئنڼ هنو دو مړځنن  غ ننډه دمزنبه شن ه  ن  ه ن
ط رنن ن  ونن ر   ځ ینب شنیخ ط رن ن و ن ممدعیو شننبني، د ئنان ن  مځ هین ځریو ځ ینب شنیخ یخ ممدن لد ط رن ن ن رط جن  بافنا،دمرشناد، جنا مځ مځفناو  ځ ینب شنن

شننننهاد مرننننن ل  درځر، د مطننننب  نننننارج بځ  مځ نشنننني وننننن  مرجبعننننب ځ ینننننب شنننننیخ ط رنننن ن ط ج  ارننننن  ممدب ننننا، د  ننننن  و ط ع نننن  رننننن طړ  طب نننن یال شنننننیخ ط رننننن ن 
و ح مرلنط ج فا و، د م تخ ارمت  ر   ریا ت ط اځ  طد تنان طرن  جن مد، د م ندطا مطنارک ځیانن  مځ د م دونات  مځ وبهبن  ځ مرک اشنبملا طب ن یال   نی
نڼ د شنی    مځ جّینن ځ ولجنناځځ مېنن م هنو تبججنن  مځ د ت  ننر   هننو دځرځ طباهن  مځ لنن  شننجر  ننن رځ  ب نو م ء ننه  ځه مځ هننو شنن  ا  مرج ظنو مځ رطضننا  مرج ننارک ئن

نڼ   اننن و هننب مړ رننمو مځ ط ّبننل   ،نن و ځشنن و، د ولجنناځځ رء ننت تبتءننا شنن ، شننبمزا طښننېا شنن ل، د ولجنناځځ رمغ کننت  مځ ددځ  عننبځرت نو هننو هننام ئن
مځ  نین ل مځ ون   مر ناده ط ناو ک ځر ننبه کن ل مځ دمون   نن رځ ط عن وات  هننو مړه تبناطیو ځنین ل شن ل مځ دم هبهعنړه ځشنن ه  ن  دغنو ئنار دو د مرشناد، جننا

 مځفاو  ځ مرک مې م تب به ش ي،    دغو هبهعړه د مطارک مې م تألی  ش ه.
ا مځ مځفننناو  ځ ینننب شنننیخ ممدننن لد دکتننن ر ط رننن ن ن رط جننن  بافنننا د ځ مرک رنننو د مرشننناد، جننن درننن  ۰۷د رجنننا مرجبجنننا طانننا    ۳۱ ینننا د چهارشنننبې  هنننو ځر  

د  شنی    مځ جّین ځ ولجنا  کبمطن  مېن مرزء ان   به هو دو مړه غ نډه ځکړه مځ دم ویبلو ځشن ه  ن   هنو طبکند مځ ځرلنات  ئنڼ  نو هنو ټ رن  مړځنن ه دنال ن  ئنڼ د 
 و  تجرږن. ن  د ځ مرک مېن م لن ه کجی نو ځرتنو جن ړه  ۰۲ځو کرږن مځ د رطضا  مرج ارک هو فبم  کبیو تبججو د ش  ا  مرج ظو د طیاشه  د مځل څېو شب 

 ش ه مځ  پ  مجبم مک یڼ هی  کړل.
هنو تنارر ئنڼ  آل به د تبجج  د شبځو څېو ل ه ځر  ځړمن و شی خ کبمم مځ د مړځن ه طبکدځن  ط ئ رر  د ځ مرک طقب تو رمځبل  ش ل،  ن  د ځ مرک د غ ننډځ 

ه ش ه، هو دغو جل و ئڼ د مرشاد، جا مځ مځفاو  ځ یب شیخ ممد لد دکت ر ط ر ن ن رط ج  بافا طه  ، عبځرن مځ ا  رو  ، و ځکنړو مځ جل و ج ړ 
( ۳۶دال نو ځځ    شی خ  ضبمک ځرتو ل ینر  شن ن ځځ، شنپاړ  ) (۳۳۲یا  کړ، ټ ل ل    مځ هبځل  )هو ل قیا یڼ د تبجج  رء ت ولجا  کبمط  تو  

 ا هو هد طېبو ئا   ئڼ طښېا ش ن ځځ. دال نو تنه
هغو شی خ    هو دغو غ نډه ئڼ  اعب ځځ: شیخ ط ج م جاوی  ر جااا، شیخ ط ّج  شنبی،، شنیخ و ن مرغ ي، شنیخ طرن  ط جن وارځ ، شنیخ وضن  

شنیخ ط لنو جنا ، شنیخ     هاچا، شیخ  لی و دل  ط ّج ، شیخ ودیدمرلو طظهبن، شنیخ  ارنا جنا  هدلنا، شنیخ ودیدمرلنو درځینم، شنیخ ط جن ا یو،
و  مر م  ، شیخ فارن ر و مرّ ل ، شیخ ط و ٰی جا ، شیخ ب و مرلو مځ دمو   ن ر،  ن  شنیخ نقینا مرلنو، شنیخ موضن    نر  مځ شنیخ منن ر   نر  هنو 

طبمکدځ ط ئ رر  هو انډه  د رمر ې ځ هو  ال ئڼ ځځ مځ دغو رم  هو غ نډه ئڼ د تبجج  د طبمکدځ ډلب ط ئ رر  هو  اعب ځځ،    شی خ کبمم مځ د تبجج  د
ننڼ هنننو شنننی    مځ ولجنننا  کبمطننن   پلننن  ت د تبججننن  دنننال ن  تنننو ر بنننت شننن ل. ننا نیننن    ځه،مځ هنننو ځرلنننات  ئن  ننن   نننب رنننو اننن ا  نننو هنننو ټننن ل بججننن  تنننو هننن ره نطننناده  ن

 موغاا تا  ئڼ هو  افاو ه ت او تبج   شبځو کرږن. 
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 سپس روی موضوعات آجندا بحث همه جانبه صورت گرفت:، خدمات موفق و کامیاب بدارد
 حک مدال و نشان ها تحت نام شش تن از علمای متقدمین مشهور افغانستان و توزیع آن به علماء و اکابر فعلی. 
 وقاف از پول اوقافیاعمار تعمیر کمپلکس برای وزارت ارشاد، حج و ا. 
 بازنگری و تعدیل طرزالعمل عمره و زیارات و شرطنامه های مربوط.  
  )پیگیری عواید مصرف شده وقفی بدون حکم مقام وزارت در والیت های  هلمند، تخار و بلخ. 
 ایجاد کمیته اوقافی جهت تحلیل و بررسی عرایض و شکایات و منازعات واصله. 

راه اندازی  گانه شهر کابل ۲۲( محراب مساجد نواحی ۰۸۹نماز تراویح ماه مبارک رمضان در  برگذاری ختم قرآنکریم در 
 .کورس سه ماهه ستاژ تدریب ائمه

مقام محترم وزارت بعد از تبادل نظریات اعضای مجلس در راستای موارد فو  به مسؤلین مرباوط هادایات وتوصایه هاای 
 الزم را ارشاد فرمودند.

 
 

 ۳۳هاا   مطاابق ۳۴۴۱رجاب المرجاب  ۲۲قبل از ظهر روز چهارشنبه مؤرخ  ۰جلسه رهبری وزارت ارشاد، حج و اوقاف ساعت 
 ۲۲ها ش تحت ریاست محترم شیخ الحدیث دکتور مولوی نور محمد ثاقب وزیر ارشااد، حاج و اوقااف باا اشاتراک  ۳۴۹۹حوت 

 تن آمرین آمریت های مستقل وزارت هر یک : ۲ای مرکزی و تن رؤسای ریاست ه
قاری نذرالله بیان رئیس دفتر، مولوی عبدالولی حقانی رئیس اداری و مالی، مولاوی شاهاب الادین ثاقاب رئایس مناابع بشاری، 

غفاوری  مولوی اسرارالحق آمر ارشاد ریاست ارشاد و انسجام مساجد، قاضی فایض محماد مختاار رئایس حاج فرضای، ناور اللاه
رئیس اوقاف، محمد شریف رباطی رئیس تدقیق و مطالعات علوم اسلمی، مولوی محمد نعمان ثاقب رئیس مجمع علمی، قااری 
محمد اشرف رئیس تعلیمات دینی و تدریب أئمه، فضل محماد حساینی رئایس اطلعاات و آگااهی عاماه، مولاوی حااف  قطاب 

لوی محمد افضل کرامت آخندزاده رئیس عمره و زیارات، نورالحق رحیمی آمار العالم رئیس تنظیم امور عرفان و اماکن دینی، مو 
ریاست تفتیش داخلی، استاد ناصر احمدی آمر پلن ریاست پالیسی و پلن، فضل الرحمن رجبی آمر ارزیابی ریاسات نظاارت و 

رکز اعتدال، قاری عبدالعظیم فقیری ارزیابی، عبدالمهیمن منصوری رئیس پروژه ها و برنامه ها، قاری عبدالصبور فارو  رئیس م
مدیر عمومی دارالحفاظها ریاست امور قراء، سید عابد صاحبزاده آمار ارتبااط ریاسات ارتبااط خارجاه، قاضای ریااص اللاه صاابر 
رئیس احتساب، محمد آصف مصباح رئیس حسینیه ها، حاجی ملعبدالباقی آخند آمر تدارکات و احمد شکیب آمار تکناالوژی 

ابتدا جلسه با تلوت آیات چند از کلم اللاه مجیاد توساط مولاوی حااف  قطاب  در تاالر جلسات وزارت تدویر یافت.معلوماتی، 
 العالم رئیس تنظیم امور عرفان و اماکن دینی آغاز گردید.

رین در متعاقباً محترم شیخ الحدیث دکتور مولوی نور محمد ثاقب وزیر ارشاد، حج و اوقاف حضور هماه رؤسااء، آمارین و حاضا
از همه رؤساء، آمرین و تمام منسوبین وزارت ارشاد، حج و اوقاف که مصروف انجام خدمت و فرمودند: جلسه را خیر مقدم گفته

 هستند اظهار سپاس و امتنان می نمایم و برای همه از بارگاه خداوند جّل جلله توفیق مزید استدعاء میدارم.
تان طی چندین دهه تحت تهدیدات، شرایط ناا مسااعد و تهااجم توساط دشامنان طوری که آگاهی دارید وطن عزیز ما افغانس

اسلم قرار داشت، در این مدت اکثر مردم غمدیده ما دچار مشکلت زیاادی گردیدناد، سار، ماال، دیان، عازت و حتای نااموس 
فرهنا  هاای کفاری،  ایشان محفوظ نبود، اتحاد جماهیر شوروی وقت عقیاده دهاری را و بعاداً نظاام فاساد جمهوریات تارویج

یهودي، نصراني و سیکوالری را در افغانستان با خود آورده و جریان داشت، فحشا، شاراب خاوری، اساتعمال ماواد مخادر و بای 
حیایی به اوج خود رسیده بود، آنها میخواستند رسم و رواج های غرب را در افغانستان تعمیل نمایند تا افکار نسل های آیناده 

 ردد، اما فیصله خداوند جّل جلله چیزی دیگری بود.نیز مختل و فاسد گ
لله الحمد خداوند متعال این همت را به مجاهدین امارت اسلمی افغانستان نصیب نمود تا همه ملت متدین ما را از این مهلکه 

و نعمات پیشه یی داخلی همدست آنان نجاات دهاد و ایان بزرگتارین رحمات  نیروهای کفری خارجی و اشخاص فسادو تهاجم 
دگار جّل جلله میباشد. حااال ماا هماه مکلاف هساتیم تاا بارای ابقاای نظاام اسالمی و اساتقرار حاکمیات اماارت اسالمی ر پرو 

افغانستان طور مخلصانه دست به هم داده کار نماییم و از خداوند جّل جلله استدعاء نموده تا باشد شاکر بااری تعاالی را بجاا 
یش پابند بوده و نسبت به کار های شخصای، اماورات محولاه رسامی اماارتی خاویش را تارجیح آورده باشیم، باید به وظایف خو

بدهیم و همه ما در برابر مراجعین و همکاران از اخل  حسنه و سلوک نیک کار بگیاریم و تقاوی داشاته باشایم، در اماوری کاه 
عرضاه  للاه مناان هماه ماا و شاما را در راساتایخیر ملت و امارت اسلمی افغانستان باشد، سعی و توجه جدی مبذول نماییم، ا
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رو په وزارت بدل شو او عبادالوليححجتح د اسلمي چارو رياست د اسلمي چا هجري لمريز کال، د 3223په 

ح، صاديق حسايلني ح، عبادالغفور ق يشر دې وزارت لومړنی وزير وټاکل شو او له هغه وروسته عبدالجميل ح

حباهرح،  مولوي ارسل حرحمانيح  او سخي داد حفايزح په ترتیب سره، د اسلمي چارو وزارت د وزيرانو په توګاه 

 دندې ترسره کړې. 

هجري لمريز کال، د اسلمي امارت د لومړنۍ واکمنۍ پرمهال، دا وزارت تنزیل او د حاج او اوقاافو د  3242په 

معينيت په نوم د عدليې وزارت په تشکيل کې شامل شاو. دغاه وخات د علمااوو او روحاانيونو شاورا هام ددې 

لپاره یااد معينيات  هجري لمريز کال، د دویم ځل 3241معينيت په چوکاټ کې خپل فعاليت ترسره کاوه. په 

په حج او اوقافو وزارت بدل شو، چې مولوي عبدالشکور، حاف  محب الله او سيد غياث الدين حآغاح په ترتیب 

 سره، په دغه وزارت کې د وزيرانو په توګه دندې ترسره کړې. 

هجري لمریز کال کې د لاومړي ځال  3271د مهمې اړتیا او د وخت حکومت د پرېکړې په اساس په د افغاني ټولنې 

لپاره د اوقافو لویې ادارې په نوم یوه اداره، د عدلیې جلیله وزارت په چوکاټ کې، د غیر انتفاعي عام المنفعه تصدي 

کې خپل فعالیت پیل کړ. د دې ادارې کاار په توګه رامنځته شوه او لومړی ځل يې په مکروريانو کې په کرایي ودانۍ 

راجسترکول، د اوقافي املکو د بېرته راګرځولو، د مقدسو ځایونو او زیارتونو  في ملکیتونو او جایدادونو ثبت او د اوقا

 منقول او غیر منقول مالونه، د جوماتونو د چارو تنظیم او انسجام او نور( و. د اوقافو د لویې ادارې افتخااري رئايس د

وخت پاچا اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و او اداري چارې یې سيد حکيم حکټوازيح سمبالولې، چې په واليتونو کې د 

هجاري لمرياز کاال، کلاه چاې شااهي رژيام پاه  3233څارنواالنو له لورې د دې ادارې اړوندې چارې اداره کېدلې. په 

قافو عماومي مادیریت او د حاج عماومي مادیریت، پاه جمهوري  نظام بدل شو، دا اداره یوازې د دوو مدیریتونو، د او 

هجري لمريز کال، زيان اللاه حمنلایح د  3234درلودلو سره، د وخت عظمی صدارت په تشکيل کې مدغمه شوه. په 

 .دې ادارې اجرایوي  رئيس په توګه وګمارل شو

ونوماول شاوه. دکتاور ساعيد  هجري لمريز کال، یادې ادارې ارتقاء وکړه او د اسلمي چارو رياسات پاه ناوم 3231په 

حافغانيح د اسلمي چارو د ریاست لومړنی رئيس وټاکل شو او دغاه مهاال یاې د اسالمي چاارو ریاسات لاه باودجې 

 .څخه، د وزارت اوسنۍ ودانۍ په بیه واخیسته او د اسلمي چارو رياست پکې ځای پرځای شو
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ل خپل فعالیتونه ترساره او په عادي ډو   کندهار مبارکه خرقه( ریاستونه د دې وزارت په تشکیل کې شامل دي

 کوي. 

( ۲۲اوسمهال د وزارت مقام ترڅنګ، د څلورو معینیتونو، په تشکيل کې داخل او ورڅخه بهر مشاوریتونو، د  

 نویمساؤل اوویوو او د تکا هینیحس بانو،یخط مانو،د جوماتونو د امامرکزي ریاستونو، د دوو خپلواکو آمریتونو او 

 رمندانو د تشکیل په درلودلو سره، یاد وزارت په ټول هېواد کې فعالیت لري.( کا۳۹۱۸۱، ټولټال د  ونګډپه 

 

مي ارشاد تر عنوان هجري لمريز کال، د امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزارت رياست ته تنزیل او د اسل  3213په 

الندې د حج او او قافو وزارت په تشکيل کې مدغم شو او یاد وزارت د ارشاد، حج او اوقافو په نوم ونوماول شاو، چاې 

دکتاور ، محمد صديق حچکاريح  ،مولوي محمد حنيف حبلخيح، محمد امينحناصريارح پوهاند نعمت الله حشهرانيح

مولوي عبدالحکيم حمنيابح او محماد قاسام ححلیمايح د ارشااد ،   محمد يوسف حنیازیح، فيض محمد  حعثمانيح،

 حج او اوقافووزارت د وزيرانو په توګه خپلې دندې ترسره کړې. 

  يد اسالمي امارت د دویمې دورې واکمن
هجري قمري کال د محرّم الحارام  ۳۴۴۱د دویم ځل لپاره، د اسلمي امارت له واکمنېدو وروسته، د یکشنبې ورځ د 

مایلدي کاال د اګسات د  ۲۹۲۳مه او د   ۲هجري لمریز کال د سنبلې د میاشتې په  ۳۴۹۹مه، د  ۲۹شتې په د میا

قادر امیار الماؤمنین پاه فرماان، د ، د عاليحثاقابحمه نېټه، شایخ الحادیث دکتاور مولاوي نورمحماد  ۲۰میاشتې په 

 ارشاد، حج او اوقافو د سرپرست وزیر په توګه وټاکل شو.

هجري لمریز کاال  ۳۴۹۹مه، د  ۲هجري قمري کال د صفر المظفر د میاشتې په  ۳۴۴۱ې ورځ  د بیا د پنجشنب چې

مې نېټې ساره  سامون خاوري،  ۰ميلدي کال د سپټمبر د میاشتې له  ۲۹۲۳مه، چې د  ۳۸د سنبلې د میاشتې په 

مولاوي عبادالحکیم نوموړی د یوې شاندارې او پُرتمینې غونډې په ترڅ کې، د رهبرۍ شوری د غړي شیخ الحادیث 

سته، رسماً خپلاه دناده پاه یااد وزارت کاې ولخوا د وزارت کار کوونکو او منسوبینو ته له ورپيژندل کېدو ور  ححقانيح

 پیل کړه.

د ارشاد، حج او اوقافو وزارت په اوسني تشکیل کې، څلور معینیتونه او د دفتر مقام، علمي مجمعې، اوقافو، فرضي  

اجدو د چاارو انساجام، د اطلعااتو او عاماه پوهااوي، اداري او ماالي، بشاري سارچینو، د حج، عمرې او زیارت، د مس

قاریانو د چارو د انسجام، داخلي تفتیش، د اسالمي علوماو د څېړناې او مطالعااتو، د دیناي تعلیمااتو او د اماماانو د 

ارشاادي چاارو، د پاروژو او تدریب، احتساب، حساینیه وو، د اعتادال، د عرفاان او مقدساو ځاایونو د چاارو، د  اځو 

برنامو، د بهرنیو اړیکو، د نظارت او ارزیابۍ، د پالیسۍ او پلن ریاستونه او همداراز د تدارکاتو او ټکنالوژۍ خپلاواک 

آمریتونه شامل دي او هر یو د خپل کاري پلن له مخې، اجراءات ترسره او خدمات وړاندې کوي. په ټوله کاې، د دې 

 ، د څلورو برنامو  ارشاد، حج، اوقاف او اداري( له الرې، پرمخ وړل کیږي. وزارت ټول فعالیتونه

( والیتي ریاستونه او دوه نور  د بلخ مبارکه روضه او د ۱۴همداراز والیتونو کې د ارشاد، حج او اوقافو تر نامه الندې  
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دانيد]كه  نايدهد ايينه   یم
 كرد[.

فرميدههد   مههی ابههع ااههي 
تهر   همينهي اهدا ايين  بهي

 ايين  بهي نمودن فرادض وی و
مخيلف  نمهودن  رسول وی هميني

 (4) بيشد. سن  وی می از
سيحۀ ايينه   حيفظ ابع كثير

 گودد   داده، میوسيع ترقرار را
والخيانةةت تُّةةمذ الةةلنوا الصةة ار 

  (3)اللي عند أمينه
ادهع حهدد   امينه  در از منظور :عنید

 نيه  بيزميندگين انسين و و اينواده هميني
 طهور  شخص اميع به ميلی اس  ك  ن د

 د. نگذار یامين  م
 ااتيههير، و انتخههيو و حردهه  در – 5

توانههيدی برحمهه   و ديداشههتع اسههتعداد
ين  به  همهيع ك  ام لي  هي، طوریؤمس
ادع آدۀ مايرك  آمده اسه  كه   در معني

  اداوند متعيل فرموده اس  

ۅ  ۉ  ۉ  ې     ۋ  ۅچ 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   

  ٢٧األحزاب: چەئەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ

 برآسمينهي بيرتكليف[ را امين ]الهى و مي
 ارض  كهردد  سها از كوههي زميع و و

آن  از و زدنهههد برداشهههتع آن سهههربيز
 ]ولهى[ انسههين آن را دندهراسهني  شه

 ."ستمگرى نيدان بود برداش  راستى او
 اسلام: امانتداری در اهمیت رعایت امانت و

ددهع  در امينتهداری را اهمي  امينه  و
توان طی نكيت ذد  بيين  مايع اسليم می

 داش  
 امانتداری:   توصیه به حفظ امانت و امر و  – 1

 قرآنكهرد ، و آديت متعدد الل  متعيل در
احيدده  زدهيدی، همهواره  در ييمارس

 رايده  امينه  و برحفظ و مسلمينين را

از  توصي  نمهوده، و و امينتداری تأكيد
 ايين  كيری برحذر هرگون  ايين  و

متعهيل  داشت  اند. چنينچه  اداونهد
 فرموده اس   

ۆ  ۆۈۈٴۇۋۋ چ    

 ٨٥النساء: چۅ
دهدكه   یب  شمي فرمين مه اداوند "

  ."بسپيردد ن آنهيب  صيحاي را امين  هي
 از انسهين مهؤمع را یدرآدۀ ددگهر و

فرمهوده  و داشت  امين  بيز ايين  در
 اس  

ٿٹٹٹٹڤڤچ

  ٧٢األنفال: چڤڤڦ ڦ
ادهد به  اى كسينى ك  ادمين آورده "

و]نيه [  ايين  مكنيد او سييمار و ادا
 اود و ايين  نورزدد امينتهيى اود در

 مفهوم امانت:

 ايين  اس  در لغ  از امين  ك  ضد
( گرفتهه  شههده ردشههۀَ م مم نم مههيده و
 راستی و اصطليح اليوه بر در اس ، و

صههداق ،  درسههتكيری، االههي  و
 (1)رسيند   می ني  مفيهي  ذد  را

تی ك  الله  تعهيلی اايدا طيايت و -1
 مكلف نموده اس . برآنهي بندگينش را

ی دمكلفي  ههي تميم آن وظيدف و -2
مرجهع  دهي و طرف اولييی امور ك  از

دوش دک انسين سپرده   مشخصی ب
 كه  الله  تعهيلی در شود، طوری می

 فرموده اس   هميع مورد
 چۆ  ۆۈۈٴۇۋۋ ۅچ 

 (٧)٨٥النساء:  

 ك  دهد یفرمين م ب  شمي اداوند " 
 بهه  صههيحاين آنهههي را امينهه  هههي
 ."برگردانيد

هرچي ی ك  ب  غرض نگيه داشتع  –3
 ب  كسی سپرده شود. 

 تمههيم ااءههي  و اولههيد، و اههه  و –4

ك  اميم اطيبی  جوارح انسين، طوری
 هنگيم توددهع و ك  در شرح ادع داي در

 "أسةةتودا اللةةه دونةة  وحههيفظی اههدا
خواتيم عمل  " گفته است:  أمانت  و

ت هنا: أهله و مةن وخلفةهو و مالةه األمان
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ث ك لاو ائتُمن خان(و و في رواوت: )إذا حدَّ
 («.و إذا عاهد غدرو و إذا خاصم فجر

 طور  ادشين چي ی ب ك  ن د دعنی زمينی
 آن ايين  نمهی در امين  گذاشت  شود

 را اهود تعههد نميدند اگر تعهد كنند، و
ادهع اهيع صهفيت  كننهد، و نقض نمی

آن صفيت منيفقيع  مؤمنيع اس  ك  ضد
حهدد  صهحيس سه   اس  طوردك  در

داده  قهرارنشهينۀ منهيف   اليم  و چي 
ك  بيكسی  آن ادنك  زمينی شده اس . و
كسی  بي گودد، اگر دروغ می سخع گودد

 واهده اش تخلهف مهی در ،نميدد ۀواد
 بطور ك  ن دش چي ی را زمينی نميدد، و

 آن ايين  مهی در ،امين  گذاشت  شود
 كند.

ابهع  حددثی ك  ترمهذی و همچنين در
حاين رواد  نموده اند آمده اسه  كه  

، معرفههی نمههوده مههؤمع را سيههيمار
المؤمن من أمنه النةا  علةی  »فرمودند  
 « .أموالهم  دمائهم و

ع واقعی كسی اس  ك  مردم مؤم  عنید
را امهيع  ميل اهودش او جين و در مورد

 بپندارند. 
داری یکی از مُّیار های امانت امانت و – 4

لیت هةا بةه ؤ سپردن مسة عمدۀ توظیف و
 شمار میرود:

 حفهظ امينه  و واهمي  ددگر رايده  
امينتداری ادع اس  ك  در آديت متعهدد 

ه  چنين احيدده  ناهوی  قرآن كرد  و
امينتداری را در سهلوی داشهتع  امين  و
معنهوی دكهی از  توانيدی ميدی و قوت و

تعيهيع  معيير هيی اسيسهی توظيهف و
سهههپردن  موردع، وأمههه كيرمنهههدان و

يتهي ب  ادشهين قهرار داده شهده ولومس
توانيدی  داشتع قوت و ؛ زدرا توسطاس 

نهد كيرم و مورأدي م ول ووميدی فرد مس
 به  وجه  مطلهوو و ميتواند آن كير را

بي داشهتع صهف   شيدست  انجيم دهد و
 توانهد آن كهير و صداق  مهی امين  و

 رايدهه  امينهه  و اهميهه  ددگههر
متعيل  امينتداری ادع اس  ك  اداوند

االههي   از امينتههداری را امينهه  و
داده اسه ،  برجستۀ سييماران قهرار

 ار برجستۀ اداوندنينچ  سنچ سييمچ

( ‡شعيب نوح، هود، صيلس، لوط وَ
در هنگيم معرفی نمودن اهودش به  

  اقوامشين گفتند 

 «. إِنِّي لَُكْم رَُسوٌل أَِمينٌ »
نه    آاری محمهد همچنين سييمار

حهيز   بعث  ادع صهف  را از بعد تنهي
بهيع  بعث  در بود، بلك  حتی قا  از

مردم مك  ب  صف  امينتداری شهرت 
 را   ك  مردم امين  ههيی اهودداش

 مهی او نگهاينی ن د بخيطرحفيظ  و
گذاشتندك  در هنگيم هجرت توسط 

دوبيره ب  ادشين  الی بع ابی طيلب
 مسترد گرددد.

صف  امين  دكی از صفيت برجستۀ  و
 طوردكه  اداونهد بهود جارزي ؛ ني 

هنگيم معرفی كتيبش قرآن  متعيل در
 اظي  الشأن فرموده اس   

ڳڳ  ڱ  گگگڳچ 

 1٩3 - 1٩٧الشعراء: چڱ
امانت وامانت داری یکی  اااوایا   –3

مؤمنان وخیانت نمیددن درامانیت یکی  

  ااخداص منافقان است:
امينتداری ادهع  امين  و اهمي  ددگر

متعيل رايد  نمودن  اس  ك  اداوند
صههفيت برجسههتۀ  دكههی از امينهه  را

 داده، فرمهوده اسه   مسلمينين قرار
  ٧3المعارج: چېىىائائچ

ادهع آده   تفسير در حيفظ ابع كثير
 مينودسد 

أي: إذا ائتمنوا لم وخونواو وإذا عاهدوا » 
لةةم و ةةدرواو وهةةله صةةفاي المةةؤمنينو 
وضدها صفاي المنافقينو كما ورد في 
الحدوث الصحيح: )آوت المنافق ثالث: إذا 
ث كةةةلاو و إذا وعةةةد أخلةةةفو و إذا  حةةةدَّ

وت  .والكبار الالزمت والمتُّدِّ
دع برايين  در ودا عنی ايين  منحصرد
 بطهور اشييی ك  مردم ن د دک ددگهر و

 از تهر ناوده، بلك  فرا سپيرند امين  می
كايره را، ليزم  آن تميم گنيهين صغيره و

 متعهدی، نيه  دي آن گنيهين و بيشد می
 شيم  ميشود.

امينتداری  ه  ب  حفظ امين  و سييمار
امر نموده از ايين  ورزدهدن بهر حهذر 

ت إلةی مةن أد األمان) داشت ، فرموده اس  
 (٨)(ائتمن  و التخن من خان 

امهيع  امين  را ب  كسی ك  ترا "دعنی  
ايين   ك  بيتو كسی بي شمرده ادا كع و

 . "ورزدده ايين  مكع
  (6)(من غش فليس منى) فرمودند  ني  و

از جملۀ سيروان مع  هرك  فردب دهد "
 ."رود ب  شمير نمی

امين  را   در دک حدد  ددگر سييمار و
اَل إِوَماَن لَِمْن اَل »  وازم ادمين قرار دادهلاز 

  (٢)«اَلِدوَن لَِمْن اَل َعْهَد لَهُ  أََمانََت لَُه وَ 
را رايد   ك  امين  كسیادمين ندارد  "

 كه  تعههد كسی داردنمی كند، و ددع ن
نايشهد،  برتعهداتش سيبنهد  دعنی درندا

 ددع ه  ندارد.
 امين  و مورد براسي  تأكيدات فو  در

بهع  اليفۀ دوم اسليم امر مينتداری ازا
نق  شده اسه  كه  گفته   الخطيو
 اس  

الت رني صالة امرئ والصومهو مةن شةا  »
صام ومن شا  صلى الدون لمن ال 

  (٥)«أمانت له
مع، ن  ب  نميز كسی فردب   عنید

ن  به  روزۀ كسهی،  اورم و می
زدرا هركا اواست  بيشهد روزه 

 یهه  ادا  مه را نميز و گيرد می
را  كه  امينه  كسهی كند، امهي

 ددع ه  ندارد.رايد  نكند، 
بیارا  امانتداری یک  اا امانت و –2

 فرشتگان است: ترین اخلاق پیامبران و
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را طوری انجيم دهد كه  ذمه  وظيف  
بری  بندگينش سي  و اداوند واش ن د
 بيشد.

دع امين  از بيرز تر دلي  ادنك  قوت و
 معيههير هههيی انتخههيو كيرمنههدان و
مؤظفيع ب  شمير ميهرود داسهتين دو 

ك  بعد از مشهيهده  ؛داتر شعيب
به   ؛امين  موسهی نمودن قوت و

مشههوره داده ؛  سدرشهين شهعيب
ھ ھے    چگفتنههههههههههههههد 

 ٧6القصص:  چےۓۓڭڭ  
 استخدام كع. چهرا را مع! او ای سدر"

اسهتخدام  ك  بهتردع كسی را ك  بيدد
 و كه  نيرومنهدكنی شخصهی اسه  

 ."بيشد درستكير
كههه  بههه   آن افردتهههی درمهههورد
واههدۀ آوردن تخهه   ؛سههليمين
 آمهده اسه  كه  در ،نمود بلقيا را

   گفت  بود هنگيم معرفی اود

أَنَا آتِيَ  بِِه قَبَْل أَْن تَُقةوَم ِمةْن َمَقاِمةَ  »
 «َوإِنِّي َعلَيِْه لََقِويٌّ أَِمينٌ 

 سهلوی داشتع توانيی حم  و مع در "
هسهت  كه   ني  وردن تخ  امينتكيرآ

 نگهميدارم. حفظ و ديت آن رامحتو
؛ آمده اس  كه  ؛وسفد مورد در و

 مصهر ب  ا ده  هنگيم معرفی اود در
ِِ »  گفت  بود  اْجَُّلِْني َعلَى َخةزَائِِن اأْلَْر

 «إِنِّي َحِفيٌظ َعلِيمٌ 
ع ادع سرزميع بگمير ك  دمرا بر ا ا »

 .«مع نگيهدارنده ای داني هست 
 ضهعيف را ادنكه  فهرد بر دلي  ددگر

توصهيۀ  ادع ام  و ،توظيف كرد نايدد
جهواو مطيلاهۀ  اس  ك  درسييمار
ك  تقيضيی اميرت نموده بود،  ابوذر

ها  أباذر وا » فرمود  إنَّك ِايفو وإنَّ
أمانتو وإنَّها ووم القيامت خزي وندامتو إالَّ 

ها وأدَّى اللي عليه «  فيها َمن أخلها بحقِّ
(٩) 

 ضهعيفی هسهتی و مهرد ابوذر! تهو "

 وظيفۀ اميرت امين  با ب رگی اسه ، و
نهدام   ادع امين  روز قييم  رسوادی و

ك  ح  آن  را ب  بير می آورد مگر كسی
وليتی را ك  در قاهيل ومس را ادا نميدد و

 ."وی دارد انجيم دهد
رسهول  آمهده اسه  كه  یدر رواد  ددگر

ي أراك إنِّةة وةةا أبةةا ذر» فرمودنههد   اللهه 
ضُّيفاًو وإنِّي أحبذ ل  ما أحبذ لنفسيو ال 

 (11)« تأَمرنَّ على اثنينو وال تََولَيَنَّ مال وتيم
نيتوانی می  مرد ضعيف و ابوذر! مع ترا "

ك  برای اهودم دوسه   آنچ  را بين  و
 دو دارم برای تو ني  دوس  دارم. سا بر

 مشههو، وليدهه  و شههخص ههه  اميههر
 ب  دوش مگير.  سرسرستی ميل دتيمی را

 را آن دو كهی ازد دهي صف  و ادع دو اگر
ددده  مورأم مؤظف و دي ول وومس فرد در

ن  تنهي  كيرمند دي و مورأنشود، سا آن م
جهيدی  در قيب  توظيف ناوده، بلك  اگهر

مع ول  بيدد گميشت  شده بيشد توظيف و
راز  اص  ساب و رايد  هميع دو گردد.

بهوده  اسليم اصلی موفقي  الفيی صدر
نهيتوان  ع وداي اس  ك  هيچ وق  افراد

 اگهر گميشهتند و ب  هيچ كيری نمهی را
 ظهيهر از بعهد شخصی گميشت  می شد

ضعفش ب ودی مع ول  دي شدن ايين  و
بهع  امهر مهورد گرددد، چنينچ  در می

در نتيجهۀ  آمده اس  كه  او الخطيو
مهردم  یبهدبينی براه تاليغيت سهو  و

ی بههع ابهه صههحيبی جليهه  القدرسههعد
اميرت كوف  مع ول نمهود،  را از وقي 

 دهي چون ادع اه ل بسهاب ضهعف و امي
هنگهيم مهرض  در لهذا ،ايين  وی ناود

دكی ازهمهين شهش نفهری  را مرگش او
تفيه  بيهمی  مشوره و معرفی نمودك  بي

ب  حي  اليفه   بيدددكی ازاودشين را
ادع  بخيطر را او ادع كير تعييع نميدند، و

  ساب ا ل سعدبع تيمردم بدانندك كرد
دهي  امهيرت كوفه  اجه  و ابی وقي  از

صهحيس  نداشتع امين  ناود، چنينچ  در

 مورد در بخيری آمده اس  ك  امر
 نمهوده، مهی ادهع توصهي  را سعد
 گودد 

 فإن أصابت اإلمرة سُّداً فهو ذاكو وإالَّ » 
ر؛ فإنِّي لَم أعزله  فليستُّن به أوكم ما أُمِّ

 (11)« عن عجز وال خيانت
دياليفه  نصهيب  امهيرت و اگر  عنید

سها چه   ،بع ابی وقهي  شهود سعد
نصهيب وی  اليفه  در اگهر اوو! و
اگر اليفه   شمي سا هردكی از نايشد

 سهيش بهرد وی در از بيدهد تعييع شد
 را مهع سهعد اموركمک بجودد؛ زدهرا

ايهينتش  دهي نهيتوانی و و اج  بخيطر
 مع ول ننموده ام.  

نتةداری اما مراعاي نمةودن امانةت و –5
  زندگی بوده و بقای حیاي و سبب ادامه و

نةةابودی  بةةرعکخ خیانةةت سةةبب فنةةا  و
 میگردد.

امينتداری  اهمي  ددگر رايد  امين  و
ادع اس  ك  مرااهيت نمهودن امينه  

 بقهيی زنهدگی بهوده، و ساب ادام  و
نهيبودی  براكا ايين  ساب فنهي  و

سهپردن  گردد، چنينچ  سيهيمار می
غيهر  نهي اهه  ووظيدف را به  افهراد 

دانست ، شيدست  دكی از اليد  قييم  
فةةإذا ُضةةيُِّّت األمانةةت » . . .  فرمودنههد 

فةانترر السةاعتو قةال: كيةف إضةاعتُها  
د األمُر إلى غير أهله فانترر  قال: إذا ُوسِّ

 (1٧)« الساعت
ضهيدع ك  امينه   زمينی  عنید

سا منتظر آمهدن  ،كرده شود
ال كرده ؤسيز  سقييم  بيشيد. 

  ضههيدع شههدن امينهه  گفهه 

در جهواو  چطوراس ؟ سيهيمار

 ب  افراد ك  كير زمينیفرمودند  
نياه  سپرده شود، همين ضيدع 

 .شدن امين  اس 
 فضایل امانت داری:

امينهه  داری  رايدهه  امينهه  و
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امر الههی  اليوه بر ادنك  دک وجيا  و
زدهيدی  فوادد اس ، همچنين فءيد  و

 در فءهيد  آن را ك  برای از ني  دارد
 توان بر شمرد  می ادنجي
 امانت داری سبب نزول برکات الهی می – 1

 گردد:

امينتداری ساب ن ول  رايد  امين  و 
، گههردد بركهيت الهههی مهی رحمه  و

رواده  شهده كه   چنينچ  از انا
  گفت  اس  

إذا كانت في البيت خيانةت ذهبةت منةه » 
 .«البركت

كيرههيی  كه  در امهور و زمينی  عنید
اين  ايين  صهورت گيهرد، مربوط ب  

 برك  از آن اين  دور می شود. اير و
امانتداری سبب نیل بهه  رعایت امانت و – 2

 گردد: اجر دنیا وآخرت می

اسهي   تيددۀ حقو  بر انجيم وظيدف و
صداق  كه  از وظهيدف ههر  االي  و

ول به  وهرشخص مس انسين مخصوصيً
  شدن ب  اجر درود، ساب ني شمير می
، چنينچهه  يگههرددآاههرت م دنيههي و
إذا أنفق الرجُل على » فرمودند  سييمار

  «أهله وحتسبُها فهو له صدقت
 و اهينوادهزمينيك  مهردی به    دعنی

 حهيلی انفهي  وااءيی اينواده اش در
انفيقش ني  كسهب  ارچ نميددك  در

 ثواو را نميدد، سا آن انفي  در اجر و
 ميرود. ح  وی صدق  ب  شمير

ك   جيدی يگردی، ت جور میي آن انفي  م
آن لقم  نينی را ك  دردههين همسهرت 
 می نهی بساب آن ني  مستح  اجهر و

 شوی. سيداش الهی می
ادع حدد  ب  وضهيح  معلهوم  سا از

بلكه   ،كيرمند و مورأم ك  هر گردد می
 كه  وظهيدفش را مسهلمين زمهينی هر

 دنيي االي  انجيم دهد، در بي صيدقين  و
آاههرت  در سههي  و ذمهه  اش بههری و

 گردد. سيداش الهی می و اجر مستح 

امانتداری سبب ههدایت  رعایت امانت و – 3

 گردد: انسان می
امينتداری  فءيل  ددگر رايد  امين  و

نتيجۀ آن بنده  در ادع اس  ك  اداوند
 درس  هداد  می اش را ب  راه نيک و
روادهيت در سهيرت  كند، چنينچه  در
آمده اسه  كه   اادالل  بع مسعود

ت أرعى غنما لُّقبت بن أبي كن»  گودد  می
وأبةةو بكةةر  مُّةةيف فمةةر بةةي رسةةول اللةةه

فقال وا غالم هل من لبن قال قلت نُّم 
ولكني مؤتمن قال فهل من شاة لةم ونةز 
عليها الفحل فأتيته بشاة فمسح ضرعها 
فنزل لبن فحلبه في إنا  فشرا وسقى أبا 
بكر ثم قال للضرا أقلص فقلةص قةال 

ول اللةه ثم أتيته بُّةد هةلا فقلةت وةا رسة
علمني من هلا القول قال فمسح رأسي 

 (14)«وقال ورحم  الله فإن  عليم مُّلم
مع مصروف چرانيدن گوسفندان   عنید

 اقا  بع ابی معيط بودم كه  سيهيمار
ابوبكر از ن دم ااهور نمودنهد،  همراه بي
براد  گف   ای سسر جين! آدهي سييمار

شير داری؟ مع در جواو گفهت    بلهی 
 دم امينه  اسه . سههپا دارم امهي نه
ن دت اس  ك   گوسفندی فرمودند  آدي

كه   قوچ نرفت  بيشد؟ مع گوسفندی را
ادشين حيضر نمودم،  ن د قوچ نرفت  بود

ك  ب  سستين آن دس   زمينیسييمار
شهدك   شهير از كشيدند، سستين مملو

 ه  ب  ابهوبكر و دنديشين نوش ه  اود

 ،مخيطب نموده دادند، سپا سستين را
جمع كع، چنينچ   دند  شيرت رافرمو

بيره جمع شد، اادالل  بهع  سستين دو
نتيجۀ مشيهده نمودن ادع  در مسعود

رسههول  نهه د صههحن  فههردای آن روز
شهده گفه   لطفهيً آن  حيضر كرما

 براد  تعلي  دهيد؟ سيهيمار سخع را
 ادا نمود  برسرش دس  كشيده داي

 شيير رح  كند.وبرتو ای جوان ه
وسهایل  نتهداری ییهی ا اما امانت و – ۴

شدن مصیبت  دور و مشروع برای اجابت دعا

 باشد: می

 رايدهه  امينهه  و فءههيل  ددگههر
وسهيلۀ آن   امينتداری ادع اس  ك  ب

 اجيب  نمهوده و را اداوند متعيل داي
 ك  در كند، طوری می دور مصيا  را

ادهع حقيقه   داستين اصهحيو غهير
 گردد. واضس می

فءيد   ی وتوج  ب  اهمي  امينتدار بي
 كسهينی آن تميم افراد ام  مخصوصيً

 ولي  هيی ب رگتر راومس دي ك  اهده و
همچنههين راسههيی  و دوش دارنههد  بهه
 غيهره بيدهد ر، ب رگهين فيميه  وددوا

اجتمهيای  زندگی فردی و در امين  را
 تهي اودش كميحق  مرااهيت نميدنهد

ادشهين  از يع نيه دسي افراد ددگران و
 اصه  را سيهروی نمهوده ادهع و تقليد

 و تهر اورد افراد مراايت نميدند؛ زدرا
ايينهه   امينهه  و يع مرتاهه  دردسههي

 نميدند. ب رگين سيروی می هميش  از
 

 مآخذ:

 (.٧1٥/ 1) -األذكار -1
 .(36٢/ ٧)كثير ابن تفسير -٧
         3٩٧: ص داود  أبنننننننن  سنننننننننن صنننننننن ي   حسننننننننن -3

( 3٨3٨.) 
 .٩٩ /1 مسلم ص ي  -4
 (.٢1٢٩ )الجامع ص ي  -٨
 از هنننايمعال و األخننن   مکنننار  کتننناب مننننی المنتقننن -6

 (.1٨٢ /1 ی)خرائط
 (.1٥٧٨ )مسلم  يص  -٢
 (.1٥٧6 )مسلم  يص  -٥
 (.3٢11 )البخاري ص ي  -٩
 (.٨٩ ی)البخار   يص  -11
 -معاليها و األخ   مكار  كتاب من المنتقى -11
 ( 1 /13). 

ده آمه دک حهدد  ددگهر در و
بهع  ب  سهعد اس  ك  سييمار

  فرمودند  ابی وقي 
لسَت تُنفةق نفقةًت تبت ةي بهةا  و »

وجةةه اللةةهو إالَّ أُجةةةرَي بهةةاو حتةةةى 
اللقمةةةةةةت تجُّلُهةةةةةةا فةةةةةةي ِفةةةةةةي 

 (13)«امرأتِ 
 كنهی ههيچ انفي  نمی تو  دعنی

ك  رضيی الله  را گون  انفيقی را
آن بجودی مگر ادنك  بساب  در
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 نصلي علی رسوله الکريم. نحمده و

 بعد: و

 کل اانسان تاه ډياره   ه والی د اخلقو 

رنګ، قامت، نسب، مال،  څه هم کهورکوي 

 کل ا ېسره هغس ېبدب اوالد، منصب او د

دالی،  ااو اخلقااو تااه پااه نااه شااي حاصاالي

ټولنااه کااې زیااات ضاارورت وي او پااه ټولااو 

کاې د اخلقاو د  اه کولاو الر اونه  نودينو 

اخلقاااو  خپااال  . او ټاااول دينوناااه دېشاااو 

عاات کولاو اله مر  نقانو  تعریف کوي، چې د

خااو پااه اساالمي ټولنااه کااې  ،عبااارت دی

چاې د هغاو پاه  ياخل  هر هغه څه ته وايا

مخلاااو   اللاااه  رساااول او ، دأکولاااو اللاااه

م و اسلمي اخلقو پاه نا رضامند کېږي، او د

 .يو يې نوم

 مي اخالقو تعری::د اسال 
تاه  يخو  اخل / خلق په لغت کې عادت او

 دی. اووپه اصطلح کې په دوه معن وايي او

هغاه پاه  اا هغه امر ده چې پاه اعتباار د۳

 سان شي.آسره راتګ   و او نيکو کارونو

 دتاه چاې خپال څناتن  هد هملکاه اا یو ۲

 .یآسانه کو  کارونو کول  و او نیکو

سااره  نااورو خااه لااهڅ ېد اخلقااو لااه قبیلاا

مرسااته،  ااه ګاونااډيتوب، ميلمااه  نیکااې او

پو ااتنه  نااروغو ساالم خپاارول، د پالناه، د

تااه حاضاارېدل،  ېمساالمان جناااز  کااول، د

ساره شافقت  کوچنیانو ته درناوی، د لویانو

کول  ويل، سخاوت، عفو او مهرباني، ر تیا

 ېاو نور دا ډول څيزونه د  و اخلقو لاه ډلا

ې  ياې درو  خه بلل کېږي او په مقابل کاڅ

ويل ، شومتیا او بخیلي کول، په نورو تېاری 

صاله د ټولاول،  ېکول، دوکاه او چال، خبار 

سااتل،  ژبه خوځاول، کيناه هرحمۍ پرېکول، بد

ناور د بادو اخلقاو  ېتکبر او لويي کاول او داسا

خه ګڼل کېږي. هغه څه چې ياد شول له هغو څ

 کل اانساان  دا نتیجه اخلو چې نیک اخل  د

پاه آخارت کاې باه  کې خوشاحالي او ده په دنیا

برالسي الس ته راوړي. په مقابل کې باد اخال  

تال لپااره ياې څناتن تاه  رنځ دی چې د ېداس

ساتونزو  ناورو لپااره د عذاب ورکاوي او د کړاو او

نباي تااه  ږ: خپال خاوأالمال هام ګرځاي. اللااه

 7القلم: چڱ  ڱ     ڱ  ںچ فرمائي: 

 تن يې.او بېشکه ته دلوړو اخلقو څېن ژباړه:

شو چې اللاه تعاالی  یالد بیلګې په توګه يادو 

توناو کاې د انساان  اه اخال  بيال په الندي آي

کې عفوه او یو  تبيل  ولي دي مثلً: په اول آی

 له بل سره همدردي او همغږي کول.

ىئ     ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ  قال الله تعالی:

  324البقرة: چیىئ  ی  ی
لاه  او کاه تاساو  اه وضاعه وکاړد ناو دا ژباړه:

سااره ډياار  ااايي. پااه خپاال منځااي  ۍپرهېزګااار 

 چارو کې مروت مه هېرود.

کې الله تعالی د بال  تآي ېرنګه: په الندهمدا

 انسان منع کېدل له عبادت منع کړي.

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  :قااااال تعااااالى و

 3المائدة: چەئې  ې  ى    ى  ائ  ائ
منع  ېهم الله تعالی: مسلمان له داسی مقابل

 نه وي. کوي، چې عدل ورکې

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  قااال تعااالى: و

 1المائدة: چۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ   ۇ  ۇ

تاساو دوماره  ېد يد امن ېډل ېد کوم ژباړه:

راونه پاروي چې له عدالت څخه واوړد. عادالت 

 سره نږدی اړیکه لري. ۍوکړد، دا له پرهېزګار 

خپل پيغمبار تاه  أخوکه موږ وګورو چې الله

ې هغه څه وايي چې ته په لويو خویو يي چ

 وو؟.

 ید تناه روایا اناس حض تاا نو لاه ۳

تيار  هساره لاس کالا کریم يما له نب ېچ

ویال و ناه راته یو وخت هم دا  هخو د ،کړل

 او یاا داکاار یکاار دي ولاي کاړی د چې دا

 . دا د نبااي کااریمینااه ده کااړ  ېولاا دې

 اخل  وو.

او عوفي له ابن عباس نه روايت کاوي اا ۲

 .دین و د اسلم ؛اخل  د نبي چې خلق/

ناااه چاااا  اااا او ام الماااؤمنین عائشاااة۱

چې د رسول الله اخال  څاه  هپو تنه وکړ 

 وو هغې ورته وویل چې قرآن و.

چاې رساول  ینه روايت د اا له عائشة۴

څاوک پاه نور او هیڅکله خاادم،  اځه   الله

 .يوهل يالس نه د

نو موږ تاه دا سابق راکاوي چاې کاه ماوږ 

اتاه ادب ور څوک لاه نااروا مناع کاوو، یاا چ

الر  ه اایو، یااا چاتااه تعلاایم ورکااوو، یااا نیکاا

ور  ېسره يا ۍنو په  ه حلم او نرم ،ور یو

راساره  ېپه زړه کا ېو یو تر څو چ

 .ياو کرکه پیدا نه کړ  ينیبدب

 په اسالم کې د اخالقو څلور اصول
څرنګااه چااې اساالم يااو سااپيڅلی 

دین دی او مسالمانانو تاه شخصاي 

و ، عبااادت، اخاال ، اهلکااه: عقيااد

ځااان د اساالم پااه کااړۍ کااې پااوره 

لیت ورکااااااوي و داخلولااااااو مسااااااؤ 

پاه  او آداباو همدارنګاه عاام لکاه: 

طرف  أ، تعلیم ورکول، د اللهروزنه

تااه بلاال، لااه منکراتااو منااع کااول او 

ولیت ورکاوي، بللو مساؤ د جهاد ته 
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ځکه د اسالم پاه  نو چې دا ټول تقوا رانغاړی

سپيڅلي دیان کاې اخال  او آداب پاه څلاور 

چااااې د یااااوه  ي،ابنسااااټونو والړ دسااااتنو ي

څلااورو  ېآداب لااه همااداو مساالمان اخاال  

خه سر چينه اخلي او مسلمان خپل څاصولو 

 کړه وړه او اخل  د هغه په بنسټ عیاروي.

 لومړۍ : اصل ایمان او اعتقاد دی 
 یمړنو د اساالم سااپیڅلی دیاان د اخلقااو لاا

تهداب او بنسټ عقیده او ایمان ګڼي چې د 

لمان وګااړي ټااول معنااوي او یااو مااؤمن او مساا

ظااااهري خویوناااه او آداب لاااه هغاااه څخاااه 

معناا چاې د مسالمان  ېسرچينه اخلي پاه د

اخل  او آداب د مسلمان د عقيدي او ايماان 

جزء دی. که چيرته د يو تان اخال  برابار ناه 

وي ضاارور بااه د هغااه ايمااان  او عقيااده کااې 

کمزوري وي. په دي هکله د اسلم لاه علمااؤ 

اخلقااو او عقياادې تاار ماانځ  څخااه یااو تاان د

داسااې  ااکلی تعبیاار کااړی دی: عقيااده لااه 

اخلقااو پرتااه د هغااې ونااې پااه څياار ده چااې 

سيوری او ميوه نه لري او اخال  لاه عقيادې 

 پرته د یو بي ثباته موجود په شان دی.

 دوهم اصل علم  دی.
مصعب بن زبیر خپل زوی تاه وصايت کاوي 

چې د علم زدکړه کوه که دولت لاري ناو علام 

او  ايساات دی او کااه دولاات نااه  ااکل درتااه 

 نو علم در ته دولت دی. ېلر 

علم د اسلمي آدابو او اخلقو دویم رکان او 

بنسټ تشکیلوي ځکه علم د ایمان ساره پاه 

یااوه رديااف کااې دی او هيڅکلااه د صااحیحو 

اخلقي ارز تونو سره تناقض او ټکر نه لري، 

بلکې کلاه چاې علام او تکناالوژي د اخلقاي 

نو پااه واسااطه توجيااه نشااي، ډیااری ارز ااتو 

لپاااره تباااهي راماانځ تااه  بشرر ي وختونااه د 

 : يڅرګنديږي. الله تعالی فرمائ

 31األنعام: چۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ 

! آیا بینا او ړوند ساره برابار دي هوواي ژباړه:

نه دي برابر. همدا رنګه الله تعالی فرمائی:  بلکي

  32الرعد: چڱگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳچ 

آیا رڼاا او تیااره ياو شاان دې، بلکاې  ژباړه:

 . همادا رنګاه اللاه تعاالی فرماائي:ييوشان ناه د

 چىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچ 
 1الزمر: 

ورته ووايه چې آیاا هغاه کساان چاې  ژباړه:

ساره برابار  علم لري او هغاه چاې علام نلاري

 دې، بلکې نه دې سره برابر.

 دريم اصل مکافات او مجازات دي.
د اسلم سپیڅلی دیان اخلقاي ارز اتونه 

ګټې او اختیاري کار نه ګڼاي بلکاې د  ېيو ب

 ېانسان لپاره په دنيا ک ينیکو اخلقو لرونک

نيکه بدله او په آخرت کې ورته اجار او ثاواب 

اره چاې قائليږي، او برعکس د هغه انسان لپ

ارز تونه يې له الساه ورکاړي، هغاه  ياسلم

 ېاو آخارت کاې سازاګان ېلپاره يې په دنیا ک

ټاااکلې دي. ځکااه اساالم  اايګڼې او باادۍ، 

لکه چې الله  ،پاکي او پليتي يوشان نه ګڼي

 تعالی فرمايې:

 311المائدة: چڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ  

ــاړه: تااه ووایااه چااې پاااک او ناااولي  دوی ژب

 :ي. همدا رنګه فرماييهيڅکله يو شان نه د

 27فصلت: چکژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ 

 برابر نيکۍ له بدو سره. ينه د ژباړه:
 څلورم اصل  نفسي او انساني  دی.

اخلقي ارز تونه د نورو انساني غريزو پاه 

څير په هر شخص کې پټ دي، اماا د اسالم 

پاک او سپيڅلی دین دغه غریازې مثبات او 

د افراط او  څو يمعقول لوري ته رهنمايي کو 

 ،تفريط مخه ونیول شي. د بيلګاې پاه توګاه

خااوړل او څناال د هاار انسااان لپاااره يااوه د 

خو په عاین حاال کاې ياو  ،ژوندانه غريزه ده

اخلقي ارز ت هم دی. اوس که د خوړلو او 

څنلو غریزه په مينځنۍ او معقوله توګه تار 

، هام انساان هام ناورو تاه تااوان نشر سره 

سالم اخلقاي نظاام رسوي. نو بنا پر دې د ا

ډياار آداب او قاااوانین د خوړلااو او څنااالو د 

غریزې د توجيه او مړ ت په برخه کې وضع 

ی څااو د هغااه د منفااي اغياازو مخنيااو  ،کااړي

قرآنکریم په دې هکله وشي. د بېلګې په توګه 

او داساي الر اوونه د اسراف څخاه مناع کاړې 

ٺ        ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀچ کاااوي:

  23األعراف: چٺ
خورد څنئ له حاد ناه تیاری ماه  باړه:ژ 

 يکود الله تعالی له حاد ناه تیاری کاوونک

 نه خو وي.

هرکله چې په انسان کې معنوي او روحاي  

انګیاازې ضااعيفې شااي، طبیعتًااا مااادي او 

نفساااني غااو  ااتنې او ميلونااه يااې شاادت 

مااومي. پااه خااوراک کااې زیاااتوالی انسااان 

ځای ته کشوي چې د ژوندانه څخه  ېداس

د ماااادي خونااادونو څخاااه  موخاااه ياااوازې

استفاده ګڼي او هغاه معناوي ځواکوناه او 

روحي صفتونه پاه داساې کچاه ضاعيفوي 

چاااې نیکاااۍ او قرباااانۍ او د نفاااس لاااه 

غو اااتنو لااارې والااای هیاااروي او ځاااان 

غو اااتنه، زړه ساااختي او عياشاااي خپااال 

کسب ګرځوي او دا ټول ددې المل کيږي 

د داساې فاساد غاړي  ېچې انسان د ټولن

ځان خپل ته شي چې نه د  په توګه رامنځ

ناه  ،څاه فایادهد ترقۍ او پرمختاګ لپااره 

 دکورنۍ او نه د هيواد لپاره ولیدل شي.

 د ښو اخالقو پایلي
ا  ه اخل :  محبوبیت ياي د ناورو پاه ۳

کې ځاااای ې زياااتيږي او پاااه زړونااو وړانااد

 پرځای کيږي.

آخرت کې هم له  و پايلو بارخمن ا په ۲

 کيږي.

پاه وړانادې د   ه اخال  د پيغمبار ا۱

 محبوبیت او ده ته دنږدیوالي المل کيږي.

روایااات کاااړی  اناااس حضررر  اااا ۴

و فرمايال:  چاې بناده پاه خپلاو  پيغمبر

اخلقو سره د آخرت لوړو درجااتو او غاوره 

 منازلو ته رسيږي. 

ویلي دي چاې  لااا  حضرت عائشة ۵

ما له پیغمبر علیه الصالوة و السالم څخاه 

لقاو ساړی د چې په  او اخ ي،اوريدلي د

هغه چا درجه پیدا کوي چې سهار روژه او 

 شپه په عبادت تيروي.

 

 

 

کوي، که چيرې ماوږ مختلفاو علوماو 

علم، انجینیاري، اقتصااد لکه د طب 

او نورو ته نظر وکړو  وبه وينو چې هر 

ياااو لاااه دې علوماااو څخاااه اخلقاااي 

ارز ااتونو تااه اړتیااا لااري او اخلقااي 

ارز ااتونو لااه مراعاااتولو پرتااه علااوم 

والی د انسااان لپاااره واقعااي نشااي کاا

 خدمت وکړي.

رنګه الله تعالی په خپل کتاب همدا

کې د ځینو شيانو په مانځ کاې فار  

، چااې لااه هغااو نااه هاام د علاام کااوي

ګڼه او د جهااااال قباحااااات را  اااااې
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 مهربانی به اسیر: ترحم و -2  

 (اسهيریاسرا َ بيب  در كرمرسول ا
اْستَْوُصوا بِاأْلَُسارَى َخيْرًا. َو كُنُْت ) فرمود 

ُموا  ِفي نََفٍر ِمَن اأْلَنَْصاِرو فََكانُوا إِذَا قَةةةةةةدَّ
ْم َو َعَشةةاَ ُهْم أَكَلُةةوا التَّةةةةْمَرو َو َغةةَداَ هُ 

 َُّةةُمونِي الْةةةةةةةةةبُرَّ لِةةَوِصيَِّت رسول اللهةأَطْ 
  «٢1» (َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم.

 از»ريهبرادر، مصعب بع ام ا د  ابو» 
 مهی جمل  اشراف مشركيع اه  مك 

جمل  اسرای بهدر بهودم،  مع از گودد 
لميع توصهي  به  مسه كرمرسول ا

 د وينيكی نميد انرينموده بودك  ب  اس
 َطوردههک اههينواده انصههير مههع در

ك  ادشهين  وقتی هر و محاو ( بودم
 را مهيي می چيش  اود غذای صاس و

 نمودند، مع را بهتردع غذا ميدادنهد و
اوردنهد،  شين صرف ارمي مهی اود

توصي  نموده بهود  كرمزدرا رسول ا
واقع   قاليً » ك  ب  اسيران نيكی كنيد.
 ب  طور تفصي  بيين شد. 

و قال ابن کثیر: ) أن الرسول صلى الله 
عليةةةه وسةةةلم فةةةرق أسةةةرى بةةةدر علةةةى 

كَاَن نَاٌ  و َعِن ابِْن َعبَّاٍ و قَاَل: )أصحابه
ِمَن األَْسَرى وَْوَم بَْدٍر لَْم وَُكْن لَُهْم ِفَداٌ و 
فََجَُّةةةَل رسةةةول اللةةةه َصةةةلَّى اللَّةةةُه َعلَيْةةةِه 

َمو ِفَداَ ُهْم أَْن وَُُّلُِّموا أَْوالََد األَنَْصاِر َوَسلَّ 
  «٥1» (الِْكتَابََت.

 خ الاداد  وهابع كثير درتيرد» ترجمه: 
 كرمرسول ا كند ك   النهيد  رواد  می

ميين اصحيبش تقسهي   را در اسرای بدر
رواد  نموده كه    ابع ااي  َو نمود،
ی از اسيران بدر سول نداشتند ك   ااده 

برادشهين  كهرمدد  بدهند، رسهول اف
 ك  ده نفهر اوض فدد  ميلی وظيف  داد

 آزاد اط تعلهي  دهنهد و را اوليد انصير
 گردند(.   

معلوم اس  كسی ك  كتيبه  تعلهي  
می نودسهد بيدهد  می دهد و ميخواند و

 دسههتش بسههت  نايشههد و آزاد بيشههد و
 آمهد داشهت  بيشهد و قدرت ب  رف  و
 فهرار نسها  اهوف بستع دس  اسير

نايشد حيج  به   اگراوف فرار اس  و
حركه   منع آن از بستع دس  اسير و

 نيس . 
 حدد  ددگهری، در در كرمرسول ا

مههورد آزادی اسههيران ترغيههب داده 
أطُّمةةوا الجةةةائوو وعةةةودوا ) فرمودنهههد 

 «٩1» (المروضو و فكوا الُّاني
گرسن  را غذا بدهيد، بيمير را » ترجمه:

  «د نميديداسير را آزا اييدت كنيد، و
مسهلميع طهور  اين  هيی اسيران در
  ی نمودندم ايدی زندگی
 ی را ازاسنع اهود واقعه   بيهقی در

عةن ) كند ك  فرمهود  نق  می ش داي

عائشت أن النبي صةلى اللةه عليةه وسةلم 
بأسير وعندها نسوةو فلهينها  دخل عليها

عنه فلهب األسير فجا  النبي صلى اللةه 
ت: )أون األسير ( عليه وسلم فقال وا عائش

قالةةت: نسةةوة كُةةنَّ عنةةدي فلهيننةةي عنةةهو 
  «٧1» فلهب...(

همهراه زن  كهرمرسهول ا » ترجمه:
ی ااده  اسيری ن د ايزش  داا  شد و
ايزشهه   -زنههين نهه د ايزشهه  بودنههد،

مع همراه زنين مصروف شدم  -ميگودد
بيرون شده  نشدم اسير متوج  اسير و

 كرمرفت  اس  سپا وقتيك  رسول ا
 ای ايزش  اسهير ا  شد سؤال نمود دا

همراه  كرمكجي اس ؟ گفت  دي رسول ا
  زنين مصروف شده فراموش نمودم اسير
 بيرون شده رفت  اس ...، واقع  فهو  و

شد نشين مهی  ذكر وقيزع ددگرك  قاليً
 ايدی در دهد ك  اسيران ب  طور

غيره امهيكع  مسيجد، اين  هي و
 زولين  حفيظ  مهی بدون قيد و

 شدند.
یا سایه بان  / مهیا نمودن مظله و3

 برای اسیر:

تهيه   جمل  حقو  اسير از -
سهيد  بهين  دي مظله  و سرسنيه و

منيسب بهرای اسهير درموسه  
ممكع كه   ،گرمی اس  سردی و
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دهي  مسجد نگهداری شوند و اسيران در
در بنههد  منيسههب شخصههی اينهه  در

 كرمرسول ا زمين ، درنگهداری شوند
رای اسيران ناود اي  ب و دي جيی سجع

مسهجد  لهذا بسهي اوقهيت اسهيران در
 گيهی اسيران در شدند و نگهداری می

نگهيه داری  اين  هيی مسلميع توزدع و
شدند تي سرنوش  شهين مشهخص  می
 گرددد. می
روي أّن النبي صلى اللةه عليةه وسةلم )

)قال ألصحابه في أسرى بني قرورت بُّدما 
احترق النهار في ووم صةائف: " أحسةنوا 
ألسةةةةةراكم و قَيِّلةةةةةوهم و اسةةةةةقوهم." 
قيلوهم: أي ساعدوهم بالقيلولت و هي 
راحت نصف النهار عند حّر الشمخ. و قال: 
" ال تجمُّوا عليهم حّر هةلا اليةوم و حةّر 

  «٧1» (.السالح

  شهده اسه  كه   هرواده » ترجمه:
بيبه  اسهيران بنهی  در كرمرسول ا

 روز ك  گرمهی آفتهيو در قردظ  وقتی
بود فرمود  به  اسهيران  ددتيبستين شد
را  بگذاردد آنهي د وين نميدادشين احسي

 و (اواو وق  ني  روزَك  قيلول  كنند
برای شين ميين   آنهي را آو بنوشينيد، و

 -جنه  -گرمی سليح گرمی ادع روز و
را جمع نكنيد. دعنی بيدهد بهرای شهين 

كنيهد كه   جيی سهيد  سيهدا دي مظل  و
و چون مههردم اههراسهتراح  نميدنههدَ

رواده   اادالل  بع امهر» ترجمه:
همه  »گف    نموده اس  ك   سيغمار

ل هستيد و نسا  به  زدهر وشمي مسو
ن و چي ى ك  بر آن تسلط داردهد دستي
حهدد  ابهع  در«.  لي  داردهد...وومس
 ب  طور واضس بيين شده اس  ك  امر

 افرادی دستين و مورد زدر هرشخص در
و رايهتش هسهتند  ك  تح  تسلط او

 بيزسر  می دارد و ولي ومس مكلفي  و
تح   گيرنده و راي  اسير شود  اسير
 می بيشد. سلط  او

 للهعن َعبُْد اللِه بُْن َعْمٍروو َسِمُُّْت رسول ا)
وَُقوُل: )كََفى بِالَْمْرِ   صلى الله عليه وسلم

  «٧4» .وَُضيَِّو َمْن وَُُّوُل( إِثًْما أَنْ 
حدد  ااد الل  ابهع امهرو ابهع  در
گنهيه اظهي  « آمده اس  ك   العي 

بيب  زدردس  اهود  اس  ك  انسين در
ی او نتيج  بهی تهوجه در توج  نكند و

دهي دچهير تكليهف  دستش هلي  و زدر
 .«گردد

 گيرنده اسه  و زدردس  اسير اسير
 فعيلي  را ندارد. و توان كير

بيب  اسير  توج  در يبردع تداوی وبن 
اسير گيرنده اسه   مكلفي  حكوم  و

 در ،بيشهد محاو  مهی او ك  اسير ن د
بيب  او توج  نموده و ضرورديت انسينی 

 ايت نميدد.ارا  مر او
 / مهیا، نمودن لباس مناسب برای اسیر:۵

جمل  حقهو  اسهير داشهتع لاهي   از -
بخهيری  ،منيسب به  حيله  آن اسه 

 كه   رواد  ميكند يبرج ازحددثی را 
 لما كان ووم بةدر أتةي بأسةارى و قال: ")

لم وكن عليه ثوا فنرر  أتي بالُّبا و و
النبي صلى الله عليه وسلم لةه قميصةاًو 
فوجدوا قميص عبد الله بن أبّي وقدر عليه 
 ( فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إواه.

«٧٨» 
فهتس بهدر  روز ك  در وقتی » ترجمه:
ميهين ادشهين  در ندآورده شداسيران 

ااي   ددد كرمبود رسول ا ااي 
 تليش نمهود كرملاي  ندارد رسول ا

بهرای او سيهدا كنهد  (قميصلاي َ ك 
ك  قميص اادالل  بع ابی ب  تع  ددددن
اكههرمكنهد رسهول  برابهری مهی او

 بع ابی را گرفت  به  اواادالل  قميص 
 سوشينيد.

ي  اسليم برای اسير ح  لا در بني ً 
 .«منيسب ثيب  اس 

که صاحب مقهام اسهت  / احترام اسیر۶

 مقام اسیر. همراه مراعات کرامت و

رسهول   را ب ی اوددداترحيت  طي 
كه  اسهير  َوقتی معرفی نمود كرما

اطفهيل  زنهين و همراه ددگر ،شده بود
دک محوط  بيغ هيی مددن   قومش در

 ازكهرمرسول ا شد( و نگهداری می
گذش ، رسهول  سيش روی ادشين می

نهين ياطم یدحيت  طي ب  داتر اكرم
كهه  مردمههين  گفهه   هنگههيمی داد و

را ب  ن د  شود تو قوم  سيدا مطمئع از
روز بهي  فرست  لههذا چنهد قوم  می

مددنه  نگهيه  را در احتهرام او ا ت و
 سپا برادش لاي  تهي  نموده و .نمود
ك  برای سفرش تي منطق   یغذاد دامو

را  او دش داد واودش ضروری بود بهرا
 احترام همراه مردمين قومش ب  ا ت و

 «٧6»اش واسا نمود(.ب  اينواده 

كه   نمودن محترمين  ثميم  آزاد 
 واقع  احترام به  ابهو اسير شده بود و

جمله   كه  در واقع  ااي  ا د  و
شد نيه   ذكر بودند ك  قاليً اسرای بدر

بيشهند. ادهع  شيهد مدايی فو  مهی
 كرملطيف رسول ا براورد مهربين و

نمهوده،  قلب دشمنينش اثر ك  در ،بود
 و دیداتر حهيت  طهي ا د ، ثميم ، ابو

ی ب  رغا  اهود اسهليم را ه ااد بعداً
 ب  اسهليم مشهرف شهده و سذدرفت  و

ادميت فراموش نيشدنی را ب  اسهليم 
 نمودند.

اهواو  نهي  روز نسا  گرمی در
فرمههود   داشههتع بنههيم قيلولهه (،

 فشهير بگذارددك  قيلول  كنند و
ادشين كهيهش  گرمی در جن  و

 «٧٧» .(ديبد

فراهم سها ی  مهیا نمودن دوا و /۴

 تداوی اسیران.

َعةِن ابْةِن ُعَمةةَرو َعةِن النَِّبةيِّ َصةةلَّى )
ُكْم أاََل »اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل:  كُلذ

 (َراٍاو َو كُلذُكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه...
«٧3»  
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مثله نمهودن اسهیر  کرمرسول ا/  ۷

 را منع نموده است: ،دشمن

بَْن ُحَصيْن: قَاَل: )كَاَن رسول  عن ِعْمرَانَ )
َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم وَُحثذنَةا َعلَةى  للها

َدقَِت َووَنَْهانَا َعِن الُمثْلَتِ   «٧٢» (الصَّ

 امههران بههع حصههيع » ترجمههه:
را  مي اكرمرواد  می كند ك  رسول 

از مثله   ب  صدق  و ايرات تشود  و
 «نمودن جسد دشمع منع می نمود

 ك  ابهع ااهي  و یحددث   درني و
رواده  نمهوده انهد، آمهده  بردده
جث  دشهمع را »  (َواَل تَْمثُلُةوا َ اس  

مهتع احيدده  اواههد « مثل  نكنيد
 آمد. 
یه  نهده یکشتن دشمن به طورمنع / ۲

 گیرد: هدف مرمی قرار بعداَ بسته شود و

آن را منههع  كههرمزدههرا رسههول ا
  نموده اس  

قال نهةى  (لل  ان رضی ا)عن أنخ بن مال )
صلى الله عليه و سلم عةن  للهرسول ا

، شيخ  لاينی حدد  3113 ابع ميجۀ (صبر البهائم 

 را صحيس گفت  اس .

رواد  نمهوده اسه  كه ،  انا
نههی فرمودنهد  از »   كهرمرسول ا

« ن حيوانههيت زنههدهددف قههرار داههه
َايدت داشتند ك  حيوانيت را زنهده 

ادهع  بست  نموده و نشين می زدند تي
ك  می مرد؛ چون ه  تعذدب حيهوان 

ه  گوش  و سوس  حيوان از  اس  و
 استفيده بيرون می شود(.

 للةهلَََُّن رسول ا ) قَاَل: َعْن ابِْن ُعَمرَ )
َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َمةِن اتََّخةَل َشةيْئًا 

 «٧٥» (ِفيِه الرذوُح َغرًَضا.
 از رسول اكرم ابع امر » ترجمه:
 مود ك ، رسول اكرم فرمهود رواد  ن

لعع و نفردع اداوند بر كسهى كه  »
 «.موجود زنده را نشين  قرار بدهد

مراد ادع حدد  نهی از هدف قرار  
دادن حيوانيت جيندار اسه  كه  در 

از  دستر  بيشد، دعنی  رسهول اكهرم
منظهور   حاا كردن و بستع حيهوان به

قت  آن از طرده  ههدف قهرار دادن كه  
ود، منع كرده اس ؛ زدرا ايدت مشركيع ب

ابهع  طر  حهدد  ابهع امهر و یدر بعء
 آمده اس  ك   رسهول اكهرم ،ااي 

سرنده اى را ددد ك  حهاا شهده و بچه  
دف تير اود قرار داده ههيی جوان آن را 

به  شهدت آن را  بودند ك  رسول اكرم
لعن  به  اهيمليع آن نهو   داده ومنع قرار 

 ااميل نمود.
 اس   حدد  ددگری آمده در

ةةَت: )ص( قَةةاَل: النَِّبةةي)  اَل » وَةةْوَم فَةةتْحِ َمكَّ
وُْقتَُل قُرَِشيٌّ َصبْرًا بََُّْد َهَلا الْيَْوِم إِلَةى وَةْوِم 

  «٧٩» (الِْقيَاَمِت.

در روز فتس مك َبعد  ماريسي» ترجمه:
آن ك  امر نمود ابع اط  كشت  شهود  از

داا  سرده هيی كعا  سنيه بارد(  اگرچ  در
زنهده  هيچ قردشی بعد از امهروزفرمود  

دهي فرمودنهد   هدف قرار داده نمی شود و
تعهذدب  بعهداً هدف قهرار داده نشهود و

اايرت از  (قتل صبراً قت  برسد َ  تي بگردد
 آن بود ك  محاو  را زنهده، بهدون آو و
را  نين نگيه می نمودند تهي بميهرد، ودهي او

تهي  دنمودنه زنده ب  شمشير تعذدب مهی
ادع نهو  قته   از ل اكرمبميرد ك  رسو

 نهی نمودند. بنيبردع تفسير، نفی كه  در
 «اَل وُْقتَُل قُرَِشةيٌّ َصةبْرًا) حدد  آمده اس  
كشت  نمی  امروز بعد از هيچ قردشی صاراً

شود(، ظيهر نفی، امي معنيدش نهی از قت  
 اس ؛ زدرا نهی ب  صهورت نفهی در صاراً

ی تأكيد كننده تر از نهه زبين اربی ابلغ و
 «31» مستقي  از آن ام  اس .(

تعهذدب ادم مجمو  احيدد  فو ،  از
اسير دشمع ب  طور واضهس دانسهت  مهی 
شود، زدرا وقتی ك  قت  و تعذدب حيوان 
ب  ادع طرد  ممنو  اس ، قت  انسين ب  

تفسير ك   طرد  اولی ممنو  اواهد بود و
ی ااده  ... (، ازاَل وُْقتَُل قُرَِشيٌّ َ برای حدد 

طور واضس    حدد  نق  گرددد ني المي
مطلب را بيين مهی دارد كه ، تعهذدب 

ممنهو   اسير دشمع ب  ادع طور جهداً
 اس .

الههيوه شههده بههر  سروتوكولهههيی َ
 -(11َ م(، مهيده 1141 ميثيقهيی ژدنهو 

َسروتوكهول فهو  آمهده در فقره دوم، 
هيی ذد ، بهي  اس (  انجيم نمودن  كير
 خي ، به شهوجود تواف  ادع چنهيع ا
 طور قيطع ممنو  اس  

 قطع ااءيی بدن. الف:
 املی.  اجرای تجيرو طای دي -ب
كشيدن نسج دي اءو بهدن به   -ج

 ايطر سيوند. 
( فقره دوم، 55َ ميده  همچنيع در و

 آمده اس   
 در وقهه  و هههر اامههيل ذدهه  در 

هي ارتكهيو  هرجيی، اواه توسط ملكی
( یَمليشههي ادجنتههي گردد دي

نع بهيقی م نظيمی، منع اس  و
 ميميند 
 تجاو  به  ندگی، صحت و -الف

ه روانی اشخاص، ب سلامتی فزییی و

 خصوص:

 كشتع -1
 انوا  شكنج  -2
 مجيزات بدنی -3
 قطع اندام( مثل  كردنَ - 4

و، َسااِمْعُت   عاان َعبْااُد اللااِه بْااُن َعْماارت

للااه صاالى اللااه عليااه وساالم رسااول ا

يَُقوُل:  كََفى ِبالَْمرِْء إِثًْما أَْن يَُضيَِّع َماْن 

 « 37» .يَُعوُل(

در حادیث عباد اللاه ابان عماارو 

گناه « : آمده است کهابن العاص

عظاایم اساات کااه انسااان در باباات 

زیردساات خااود توجااه نکنااد و در 

نتیجه بی تاوجهی او زیار دساتش 

 .«هلک و یا دچار تکلیف گردد
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 تفههردس در سههيا  تيههری و و
وق  قته   تعذدب حيوانيت در

 رسهول اكهرم و  بوده وممن
ايمليع آن را لعن  نموده انهد، 

مجمو  ادع احيدد  ب  طرد   از
اولی ممنهو  بهودن تعهذدب و 
شكنج  اسير دشمع كيفر ثيب  
 می گردد ك  توضيس داده شد.

 -11 فقرات دوم ميده  َ لهذا 
كرام   روح مسيمح  و ( بي55 و

د اسهير رمهو اسهليم در انسينی كه  در
اس ، مطيبق  داشت   دشمع كيفر آمده

 دع قهوانيع، نه  تنههي ازا مشكلی در و
تر از نظرشردع  وجود ندارد بلك ، بيلهي

 معيهدات فهو ، موضهوايت انسهينی و
 مههورد اسههيران كههيفر در االههيقی در

تيكيهد  شهردع  اسهليم سهيش بينهی و
 گرددده اس .

هم  ادع موارد در مورد اسير كيفر بود 
 ك  بيين گرددد.

 كه  اسهير مخهيلف یكسين ،بردع بني 
مسلمين را شهكنج   ، اصوصيًاودش را

مخهيلف  ب  قت  مهی رسهينند، كيملهيً و
 و سن  رسول اكهرم و أاحكيم الل 

امه  شهين به   و االي  اسليمی بهوده
 در دقينهيً انسيني  تعل  ندارد، اسليم و
 اسليمی وجوابگوی ام  غير أن د الل 

 انسينی اود اواهند بود. غير
 كه  در رفتهيری و حقو  اسهيران در

انسين ، شد مقيب  اسيران ذكر اسليم در
آن   كه  به اسه  مسلمين مكلف شده

ك  هم  مهوارد را  ددده شد ،ام  نميدد
ك  در  َسروتوكولهيی الهيوه شهده بهر 

 .م( آمهده اسه 1141 ميثيقهيی ژدنهو 
 را بسيير بهتر و ددع مقد  اسليم آن هي

 جيمع تر از معيهدات فو  هداد  داده و
ام  آنهي توصهي  نمهوده اسه  كه   ب 
 دع معيهدات ذكر گرددد.ادر

بي  ۀآن ك  معيهد قا  از یشردع  اسليم
دي  ميين بيشد، رضيد  كسی و كيفران در

ميين بيشهد،  تحقيقی در اوف تعقيب و
به   ادع احكيم را وضع و مراايت كرده و

 تأكيههد نمههوده اسهه ، در آن توصههي  و
 معيهههدات و   دردحيليكهه  ادههع مسههي

هي سيل ميثيقهيی بيع المللی، بعد از صد
طهرف تي هنهوز هه  از گنجينيده شده و

اكثرد  دول  هي وسيزمين ههي رايده  
نمی گردد؛ چون تءميع كننده واقعهی 

اقيده ب  بهيز  ادع معيهدات ك  ادمين و

تدودع  جهين آارت بيشد در سر  الل  و
صهيحاين آن وجهود  كننده، مجردهين و

ين منحيه  ل آن كه  مسهلمندارد، حهي
ادمهين اهود  به  اقيهده ومسلمين نظر

اصهول  مل م اس  ادع قوانيع و مكلف و
 االيقی را، رايد  نميدد.

احكيم معيهدات بي  بردع ادع قوانيع و بني
 شردع  اسليمی مطيبق  داشت  و كيملهيً

 مسلميع اس . ب  نفع داوت اسليمی و

 ادام  دارد...
 مآخذ:

و 10001: رقم: مجمو الزوائد و منبو الفوائد -11
مُّجةةةم  -حةةةدیث را حسةةةن گفتةةةه اسةةةت

مُّجةةم  -404الصةة یر للربرانةةی: رقةةم: 
 (.411الکبیر: رقم: 

/ 1مسند احمد:  -141/ 5البدایه والنهایت:   -11
فادى بُّض أسرى بدر   -2212و رقم: 241

على تُّليم جماعت من المسلمين الكتابت. 
مجلت مجمو  -25-5)زاد المُّاد البن القيم

    -1222/ 1سالمي: الفقه اال 
 (.5331بخاری: رقم:  -14
 .11211و رقم: 14/ 4سنن کبری بیهقی:  -20
/ 1تفسةير ابةن كثيةر  -551/ 1فتح الباري  -21

211-  
/ 1االخةالق النبویةت  -14/ 1) نبی الرحمت:  -22

42- 
 (.1124مسلم:  -1131بخاری:  -23
-4131و رقم: 221/ 1نسائی:سنن کبری:  -24

و امةةةام 1522و رقةةةم: 545/ 4مسةةةتدر : 
 ذهبی حدیث را صحیح دانسته است. 

 (.3001بخاري: رقم:  -25
علةةةی  -211/ 2ذهبةةةی: تةةةاریم االسةةةالم:  -22

ةةيرُة النّبووةةت:  مجلةةت  -105/ 1صةةالبی: السِّ
الةةةی:  1212/ 1مجمةةو الفقةةةه االسةةةالمي: 

1224). 
 -2221ابودادو: رقم:-4142بخاری: رقم: -21
بةةانی حةةدیث را سةةنن نسةةائی:...و شةةیم ال -21

 -5511مسةةندأحمد:-صةةحیح گفتةةه اسةةت
 -ِ-وأحمدو ایةن حةدیث را از ابةن عبةا 

نیزروایت کرده  به لفظ:)نهی رسول الله... 
و 14121مصنف ابن ابةی شةیبت: -1122(: 

مثةل روایةت   -ِ-حدیث را از ابةن عبةا 
و 1415ترمةلی:-أحمد تخریج نموده است

قوانيع جنگی اسليم راجهع به   در
 تهذكر دادهدشمع  تعيم  همراه اسير

 .مسلمين اسه  مكلفي  هر شد ك ،
هيهي نمهودن مورد، لاي ، طعيم، م در

بهتهر بهرای اسهيران  ميحول اوو و
مورد صح   توج  در دشمع، تداوی و

 به  اسهير اسير دشمع توصي  شده و
االيقی داده  گيرنده مكلفي  ددنی و

مورد اسير  شده اس  ادع حقو  را در
مراايت ادهع  دشمع مراايت نميدد، و

حقههو  را از اصوصههييت مسههلمينين 
الگو بيهين نمهوده اسه  كه   نيک و

ليل  ب  توج  امي  شردع  اسهليم د
 مورد اسيران دارد. در
 مطيلع  گرددد كه  تحقيهر اسهير 

نيه  توصهي   دشمع درس  نيس ، و
مطيلع  شهد  هيی مؤكد رسول اكرم

مثله  نمهودن  ازك  رسهول اكهرم
 جث  مي  دشهمع شهددداً مجروح و

 منع نمودند.
ادهع  توضيس گرددد ك  تخلف در و

رسول  و أل موارد، ساب نيفرمينی ال
مرتكب آن ب  ساب  گرددده و اكرم

 تخلف از و أمعصي  الل  نيفرمينی و
مستح  اذاو  سيرت رسول اكرم

 الهی می گردد.
ددده شد ك  مثل   احيدد  فو  در

دهي تعهذدب  نمودن جسهد دشهمع و
دي هدف قرار دادن حيوانهيت  حيوان و
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 سریزه
 پرمختااګ او يلااه فزیکاا ،هااره ټولنااه

او  ېساااره معناااوي ود - ساااره ېهوسااااین

لري. همدې ماوخې تاه  اړتیاآرامنت ته هم 

 ېځاانګړ ، په رسیدو لپاره مذهبي ډګرد 
  موثر دی.خورامهم او  ،جومات ډول

او مهماو جوماتونه د ټولنې له مقدسو 
ځکه همدا جوماتونه د  زڅخه دي وځایون

 تاهر ې، چمرکزوناه ديتاګ تربیې او پرمخ
مختلفو وختوناو کاې  يچې د ټولنې وګړ 

او تقااادس  يد خپااال پااااک خااادای لاااوي
 ېبیانوي او کوالی شاي د خپلاې معاشار 

اړوند مثبت نظریات یو له بل سره تبادله 

او د ټاااولنې د پرمختاااګ لپااااره الزماااې 
 . وکړي ېپریکړ 

مثبتااو  نیااوکااه جوماتونااه مااو د پورت
لاااوی د او  ېنو او افکاااارو د تباااادلو کاااار 

 ااتیني عبااادت د بسااتر پااه خاادای د ر
ناو یقینااً د جومااتونو  ،وي يحیث کاارول

ځایګۍ او منزلت ته به مو په درنه  ياصل

نه دا عظیم نعمت به ماو ه کتلي وي او ک
 هیر کړی وي.

لکه څرنګه چې زماونږ ګاران هیاواد او 
بهرنااي لااه  سااېولسااونه لااه کلونااو راهی

 سااره مااخیرغلونااو  ياو عنعنااو  يفرهنګاا
 ید دو  ېدي او په یاو ډول ناه یاو ډول یا

خپال ځواناان یاې لاه ډېر ژوند ځپلی او  

دیناای او فرهنګااي اصااولو او ارز ااتونو 
کې کړي دي، بلکې همدغه  په ټکر سره

 پروي ټکرونه او تاثیرات نکلتوري او عنع

په ځاانګړې ټولنې ډېر منفي تاثیر کړی، 

توګه د ځاوان کهاول روحانیات تضاعیف 
لګاه یاې د جومااتونو او کړی، چې یاوه بی

 مذهبي ځایونو یا د مل امامانو پاه هکلاه

، مثلً ډیر کارول ديتعبیرونه  ډول - ډول
مرکزوناو  یا ځله جوماتونه د افراطی ځالو

ماااؤذنین د  او یباااانخط ،او مااال اماماااان
 ي. یږکو په توګه یادروزون وافراطې ډل

پااه  ،هماادا موضااوع تاار ډیااره د خلکااو
نو او جوماااات ځاااانګړې توګاااه د ځواناااا

ده،  اړیناهترمنځ د واټن باعاث شاي. ناو 
خطیاااب او  ،چااې د جومااات، ماال امااام

او مقااام خلکااو تااه  انځااورمااؤذن اصاالي 

خااوا دا  ېشااي، چااې لااه یااو  ااودل روو 
اسلمي  ،ډله ياو مذهب سپېڅلي ځایونه

کې خپل د قداست په لاوړه څوکاه  وټولن
لاه پلاوه دغاه واټان  بالشاي او لاه  ېپات

او  يشاا کچاه یااې راټیټاه او یااا منځاه الړ
دا  ځواناااانخلاااک پاااه ځاااانګړې توګاااه 

قناعاات حاصاال کااړي، چااې جوماتونااه د 

 ېاو جوړون ېود يټولنې او وګړو د بنیاد
مراکااز او ماال امامااان د ټااولنې معنااوي 

 روزونکي دې.
 ژندنهيپ (جومات)د 
 :يلغوي تعر (جومات)د 

 (مساجد  کاېژباه جومات چې عرباي 
 ،م مکااناسا (دالمساجَ   .ورته ویل کیږي

  المساِجد( د عاین پاه زېار وروساته چې
 «3»ی.مشهور ګرځیدال ،سره
 :يتعر ياصطالح (جومات)د  

خپل ذکر ه کړی، مسلمانان یې پ
هغه یې پکې مامور کړي او  او یاد

نګاه ر څ ،دی یګرځوالغوره ځای 
 بُّ َحاأَ »: غلايراکاې چې حادیث 

 . . . هادُ اجِ َساامَ  اللااهِ لااى إِ  لدِ الاابِ 
  «.إلخ

د جومات جوړول یاې همداراز 
او د هدایت بللی د ایمان له ننو 

یااد کاړی، اللاه تعاالی یاې سبب 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ فرمااااایې:

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

هغه ځای ته ویل کیږي، چې  ،جومات

 و تاهنځوند َجمعې او ُجمعې لم عبادت،
 ځانګړی شوی وي.

جومات په اسالم کاې څرنګاه چاې د 

 کااې يااوازې د دورکااونین پااه دو  سااردار
بلکااې  د ډیاارو  ،لمااونځ کولااو لپاااره نااه و

 و. ډیار ځلاه باههام  نورو فعالیتونو مرکز
جومااات کااې مهمااې ناسااتې  پيغمباار
هار کلای باه هیئت  هرني، د بېتنظیمول

یااې ، د ذکاار او علاام حلقااې هیااې کاااو 
، د دعوت او وفدونو لیږلو چارې ېجوړول
د سولې او جګاړې  آن، سمبالولېبه یې 

کاې دې مذهبي مرکاز  پهتصمیمونه یې 

  «۲».ې دينیول
  د جومات ارزښت

جومات هغه دیني مرکز دی، چې الله 
یادوناه تارې کې تعالی خپله قرآن کریم 

نسابت هغاه دیاې  ځاان تاه، خپال ېکړ 
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لاااومړنۍ کړناااه یاااې د جوماااات 

تااار څاااو د دعاااوتي،  ،وجاااوړول 
 ،علمي او تربیتي مرکاز پاه توګاه

ګټه ترې پورته کړي. بیا وروساته 
خاه د رکاز څله همدې ماذهبي م

اساااالمي حکوماااات د تأساااایس 
او د  ېرا پورتااااه شااااو  ېنګااااامه

 یڅلا نکیدو ېاسلمي ټولنې ځل

ځکاه د پراخاو ځمکاو د  زوګرځید
  فتحې او کنټرول محور و. 

جومااات کااې د  رسااول اللااه
داعاي، قاضاي او ،  وونکيامام، 

ھ   ھ  ھ  ے  ے    ھہ  ہ  ہ

 [1٥لتوبة: ]اچۓ
 ساتاینهکسانو  وتعالی د هغ اللهدلته 
کاې په جوړولاو جومات د ، چې کړې ده

پاه فزیکاي ، عام له دې چې برخه اخلي
ډول جوړول، پالنه او ساتنه یې وي او یا 

آبااد او یاې پاه لمانځاه او ذکار ساره هم 
 «۱».فعال ساتل وي

قباحت د هغه چا الله تعالی  له بلې خوا
، چې د جومات له اباادۍ وياو ظلم بیان

او  نړلولااوي یاا یااې پااه لاار ساره مخالفاات 
ورته سااتلی  الس پورې کوي اومعطلولو 

یادونااه یااې دنیااوي او اخااروي عااذاب د 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ  فرمایې: کوي،

  ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ

ڇ  ڍ  ڍ              ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ڈڈ

 [114لبقرة: ]اچک  ک  گ
دا چااې جومااات پااه حقیقاات کااې د 

، د تالوتاعتکااف،  :لکه ،شعائرو دیني

محاال  ې ناورو عبااداتوداسا اللاه ذکار او
 یااااووالي،مساااالمانانو تاااارمنځ د  ددی، 

یاو باال لااه د او  صااله رحمااۍ ،همادردۍ
اللاه  ،دو مرکز ګڼل کیږيېاحوالو د خبر

نساابت ځااان تااه کااړی،  د هغااهتعااالی 
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  :ينګه چې فرمایر څ

 [1٥لجن: ]اچچ  چ  چ  ڇ
غمبار ېخاوږ پ د د قرآن کریم ترڅنګ،
جوماااات  هااام دژونااد او احاااادیثو کاااې 

اهمیاات او ارز اات لااه ورایااه  ااکاري. 
ی خپل ژوندانه کې خپال زړګا پیغمبر

مسجد سره تړلی و، تاردې کلاه چاې  له
، یااې هجاارت وکااړتااه  ېماادینې منااور 

د اسالمي ره ېاتار ډ صافت،په  لنکر سر
. پاه عاین ېامت ورځنۍ چارې سامبالول

ي، نظام او د جومات پاک وخت کې هغه
ته جومات  ته ډېره پاملرنه لرله او ډسپلن
وو تااه صااحابه  پااه هکلااه،آدابااو د د تااګ 

د  . یاو ځال رساول اللاهالر وونه کوله

لې، نااو پااه ولیااد  ېوال الړ ېااد رجومااات پاا
هغااه ځااای خپاال مبااارک نااوک سااره یااې 

هغه کسان به یې ، ېسربېره پر د .هوګراو 
چاې  له تګ څخه منعه کاول، جومات ته

لرونکی څیز، لکه: پیااز او هاوږه،  یبو بد 
آزار او  د ناورو د ادځکاه  به یې خوړلی وز

 «۴»اذیت باعث به ګرځېده.

ه رسااول لاا اباان عماارڅرنګااه چااې  

 رانقل کړي:څخه  الله
 (يعناي الثاوم ة َر جَ ه الشَّ ن هذِ ل مِ كَأَ  نْ مَ »

 «۵».«داجِ سَ مَ الْ  نَّ يَ تِ أْ ل يَ فَ 
 پيژندنه (امام)د 

او مااام او خطیااب د جومااات ادا چااې 

سااتنې او د قااوت محورونااه بلاال ټااولنې 

، د دوی پاااه ماااټ مقتااادیان او د کیاااږي
ټااولنې وګااړي اصاالح کیااږي، د دیاان او 

یناه ده چاې اړ ،په ګاڼه سمبالیږيپوهې 
وپيژنااو او بیااا یااې پااه پااه ساار کااې امااام 

 بحث وکړو.لنډ  تیاووځانګړ  اومواصفاتو 
ژباې  اماام( د عرباي  :( په لغت کېامام)

او دی ( مَّ   أَ ې مصادر او فعال یااکلماه ده، 

پسې ورته ویل کیږي چې اقتداء چا هغه 

او یااا لکااه محمااد  واکماان :کیااږي، لکااه
 . دی هامام األئم ، چېرسول الله

هغاه چاتاه ویال  :( په اصطالح کـېامام)
کیږی، چې په لمانځه کې اقتداء ورپسې 

بانادې یاې هام  واکمنکیږي او په  يصح
 «۱»اطل  کیږي.

ډیر ځله همدا مل امام جوماات کاې د 
چااارې پااه غاااړه  دواړو ېاو خطباا اماماات

 ېخطبا جومااتونو کاې د وخو ځینا ،لري
د  یاواځېځاانکړی کاس وي او لپاره ویلو 

یااا د اخترونااو د خطبااو ویلااو او  ېمعااجُ 
 لیت ورپه غاړه وي.و امامت کولو مسؤ 

 مقام او منزلت امام د
پاه او امر  ی، تذکیر دیامامت تعلیم د

دا  ی.لااه منکاار څخااه د ېمعااروف او نهاا
ځکااه پااه  زټااول عظاایم الشااان مااوارد دي

علم سره جهل له منځه ځي، تذکیر سره 

 ېغفلت ختمیږي او امر په معروف او نها
د الله تعالی اطاعت ټاولنې  سرهله منکر 

کې عموم پیادا کاوي او د معصایت لمان 
او رذایال محاو خپریاږي ټولیږي، فضائل 

ازالاه او شار  وړیږيغاخیر لمان د کیږي، 
نو ویلی شو چې امامت یاو ساتر  .کیږي

ده، چې ساردار همدا وجه  .مسؤلیت دی
 عاا کاوي او فرماایې:امامانو تاه د ،کونین

لهاام الَّ  ،منٌ ؤتَ ُماا نُ ؤذِّ والُماا نٌ ضااامِ  اإلمااامُ »
 «۲».«لمؤمنينلِ  رْ اغفِ ، وَ ةَ مَّ األئِ  دْ رشِ أَ 

او  یاااوواليد  تامامااا ،پاااردې ساااربېره
 پیغمبار له همدې وجې .اتحاد رمز دی

 ېدر آن کاااه ، ړیامامااات ټینګاااار کااا رپااا

 نګه چې فرمایې:ر کسان هم وي، څ
هم، هم أحاادُ مَّ ؤُ يَاالْ فَ  ،ةإذا كااانوا ثلثَاا» 
 «۸».«همرؤُ قْ أَ  هم باإلمامةِ قُّ حَ وأَ 

تاه  حااالتوخطیبان د ټولنې  او امامان

لپااره سامون  د اصالح اووګړو  د ،په کتو
روي، چاې خپلې خطبې او تقریروناه عیاا

 .لوړ پوړ ګڼلی شو روزنېاو   وونېدا د 

 روزونکاااياو   اااوونکيناااو دوی د یاااوه 
چااې  هغااهمااخ وړي،  رڅلې دنااده پااېسااپ

 :يیې په هکله فرمای رسول الله
كاَن لُه ِماَن األْجار  ،َمْن َدَعا إِلَى ُهد ً » 

ِمثُل أُجاوِر ماْن تَِبعاُه الَ يانُْقُص ذلاَك ِماْن 
َدَعا إلى َضلَلَة، كاان  وَمنْ ، أُُجورِِهم َشيْئًا

َعلَيااه ِماان اإلِثْاام ِمثاال آثَاااِم َماان تَِبَعااه، الَ 

 «۰».«يَنُقُص ذلك ِمن آثَاِمِهم َشيْئًا
 ېامام ځانګړتياو  د مال
 ېتياو ځانګړ امام علمي  د مالال::

نن اسلمي ټولنه د منکراتو، بادعتونو 

او خرافاااتو او شااهوت پرسااتۍ پااه لااوړه 
پرساتۍ حاس  څوکه ژوند کوي او د ماده

ری وګاړي ېاډ .دی شاوی پیااوړییې ډیار 

ه ډګاار کااې د حاالل او حاارام پااروا ناادې 
 یچې له خادا ، پرته له هغو کسانو،کوي

، له شابهاتو او د نفاس لاه وېره لريڅخه 
ساتي. داسې ناوړو غو تنو خپل ځانونه 

لیاادل  ټولناه کاې د بادلون اړتیاا رو اانه
محاراب او ممبار  ې برخاه کاېکیاږي او د

 رول لوبوالی شي. يمهم او اساس خورا

ر ماااؤثر ېاااغاااږ هغاااه وخااات ډممبااار د 
 ، چې د جومات مال اماامېدالی شيتمام
ر بااارزو علمااي او ېخطیااب د یااو شاام یااا

اخلقي ځانګړتیاوو درلودونکی وي، چاې 
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 په لنډ ډول اشاره ورته کوو:الندې 
ځکه  زپه اعمالو کې د اخلص شتون -3

 ته عمالد الله تعالی په نزد له اخلص پر 
 .یغیر مقبول د

ځکاه  زله ریا او مباهااتو ځاان سااتنه -3
 .مقاصدو راڅرخاي په کړنېشریعت کې 

ناه دا ناو  ،که عمل کې ریاا شاتون ولاري

چااې اللااه تعااالی تااه د منلااو وړ نااه دی، 
   کیږي.بلکې ګناه هم پرې مرتب 

لاویې  ېکریم او یاا د یاو  د ټول قرآن -2
 .ولحفظیې برخې 

لااااویې برخااااې  د احااااادیثو د یااااوې -۴
 .  ولحفظ

 په فقه کي پوهه، په ځانګړې توګه د -۵

اودس، لماونځ، روژه  :لکاه برخه،عباداتو 
اړونااد معاااملتو  داو هماادا رنګااه بایااد 

ترڅاو خلکاو  زمعلومات ولري مسائلو کې
او لګولااو اصااول ورزده  وتااه د مااال ګټلاا

کړي، له غش او فریب، په ناحقه له ماال 

خلااک خوړلااو، اسااراف او تبااذیر څخااه 
ټااول تصاارفات د  هغااویڅااو د  ،رويېااوو 

برابار  لاه الر اوونو سارهقرآن او حادیث 
 شي. 

ځکاه  لارلزحاکمیات ژباې په عرباي  -۱
هاام نااازل شااوی او ژبااې قاارآن پااه عربااي 

ژباااې پاااه عرباااي ماااونږ تاااه احادیاااث 
فقهااااي اساسااااي  آن، ي ديدلېرارساااا

 .تألیفات په همدې ژبې لیکل شوي دي

د ، محماادي شاامائل او تنبااوي ساایر  -۲
کاااافي پاااه اړه ژوناااد  و دسااالفصاااالحو 

 .معلومات لرل
 اړونااااد د اهاااال ساااانت د عقياااادې -۸

نظریاتو والجماعت په شمول، د نورو ډلو 
صاحیح په هکله پوهه لرل، څو او افکارو 

معلومااات خلکااو تااه وړاناادې کااړي او لااه 

 .ناسمو یې خبر کړي
وال وضااعیت او ېااد اساالمي اماات نړ -۰

پاااه کچاااه د ساااتونزې درک او د ناااړۍ 
د  ،بااخبره ويلاه حااالتو سلمان لږکیو م

 الره ه کولو د ژوند د د حل او  ومشکلت
 هم له ځان سره ولري.

د رساانیو او رساانیزو شاابکو سااره  -۳۹

بلااادیت او د دې ډګااار مثبااات او منفاااي 
 «۹3». درک کولاړخونه 

 تياوې:ځانګړ  امام اخالقي د مال: ب

دا دواړه هغه جاواهر  :تصبر او استقام -3
لاوړ  تده په دین کې د امامدي، چې بن

نګاه چاې اللاه تعاالی ر پوړ ته رساوي، څ
  فرمایې:

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  چ 

 [٧4لسجدة: ]اچڍ  ڍ  ڌ  ڇڇ

ځکاه  زصافت دی  هدا هم  :ينرم -2

  ،ته راوړل کیږيپه نرمۍ سره زړونه الس
تګالره غاوره رسېدلو لپااره د ته اهدافو 

راغونډولو خلکو د دځان پر او ګڼل کیږي
نګه چې اللاه ر څ اصل دی،یو مهم ره لپا

  په هکله فرمایې: تعالی د پیغمبر
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ

ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 [1٨٩ل عمران: ]آچڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ

الله هم خاو  کاړی، خپله دا صفت  
أشاج عبااد  نګاه چاې خاوږ پیغمبارر څ

إِنَّ فياك َخْصالَتَيِْن » :يفرماایتاه  القيس
 «۳3»«ُهَما اللَُّه: الِحلُْم َواألَنَاةيُِحبُّ 
دا صاااافت زړه کااااې د  مهربــــاني: -1

کامیابۍ چشمې پرانیزي او هغه انساان 

د غاوره بادلون  ،ناه زړه ولاريچې مهربا
لیاادل کیااږي، اللااه تعااالی  ېکااننااې پ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  چ فرمااااااایې:

ەئ    ەئې  ې  ې  ى  ى     ائ  ائ   ېۉ  ۉ

 [٧اطر: ]فچوئ      وئ
آن تاار دې چااې د نااورو صاافاتو تاار  

پااه  رسااول اللااهاللااه تعااالی  ،څنااګ

 څرنګاه، ساتایلی دیهم مهربانۍ سره 
ھ  ھ  ے  چ چې فرماایې:

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  

 [1٧٥لتوبة: ]اچۆ
دا چې امام مقتادا او  :جوړېدلالګو  -4

هار اړخیازه پاه نو باید  ،د نبي وارث دی

 ،وي لګاااونموناااه او اتوګاااه ټولناااه کاااې 
اغېااز ده خباارې  ااه  د همدغااه وخاات

 .لرالی شي
د په خپلاو ټولاو امام بای: ينولیښتر -5

ځکااااه دا  ی ويزن ااااتیویناااااوو کااااې ر
انسان ته لوړ مقام ورپاه برخاه ځانګړتیا 

اْدَ  » فرميدی  رسول الله، کوي إِنَّ الصِّ

، َوإِنَّ الِْباارَّ يَْهااِدي إِلَااى  يَْهااِدي إِلَااى الِْباارِّ
يَْصُدُ  َحتَّاى يُكْتَاَب لَ  الرَُّجَل  إِنَّ الَْجنَِّة، وَ 

يًقا، َوإِنَّ الْكَِذَب يَْهِدي إِلَى  ِعنْدَ  اللِه ِصدِّ

الُْفُجااوِر، َوإِنَّ الُْفُجااوَر يَْهااِدي إِلَااى النَّاااِر، 
يَكْااِذُب َحتَّااى يُكْتَااَب ِعنْااَد لَ  الرَُّجااَل  إِنَّ وَ 

ابًا اللهِ   «۲3»«كَذَّ
اید پاام دېته هم بامام په همدې اساس، 

هااارې ویناااا درانقلولاااو دوکاااړي، چاااې 
نباوي ، ن کاریملاه قارآ پرمهال، که هغاه 

پاه  ي قاول وي،هم بل کاوم علمااویا حدیث

 ي.نه کار واخل ۍامانتدار له ډول بشپړ 
خو امام بایاد د  لومړیپټول: عیب  -2

شایعاتو له خپرولو پاه کلکاه ډډه وکاړي 
هرې موضوع لاه ویلاو وړانادې بایاد د او 

په پایله کې یاې چاې کړي،  ه تحقیق و 
ماات پااه حکي، کومااه موضااوع ثابتااه شاا

، داساې خلکو تاه ورساويهغه سره دې 
 .سپکاوی پکې نه ويتوهین یا دچا چې

څاو د خلکاو امام باید کو ښ وکړي،  
 «۱3»پټ وساتي.  عیبونه

پااه ځااانګړې توګااه  ،مل امااامنااو کااه یااو 
علمااې او اخلقااي پلااوه دا  لااخخطیااب 

د تاوازن اصال  ناو ،پورته ځانګړنې ولاري

او تفاریط  به یې خپل کړی وي، له افراط
بااه پااوه،  ټااولنې پااه ناابضبااه لاارې، د

قااادم یاااې الحاااال ساااره باااه  یمقتضااا
یااې مسااؤلیت بااه  یدا لااو ي او ستل ایاااخ
 .وي یالحقه سرته رسو کما(ن شاء اللهإ  

 ادامه لری....
 خذونه:أ م
 .۳۲۴/ ۸ :القاموس جواهر من العروس تاج  -3

، د حقياق رساالة المساجدأثر العلمااء فاي ت -3

 .3۴/ 3 ناصر العقل لیکنه:

، د المسجد مقوماتاه العلمياة والخلقياةإمام  -۱

 .۴/ ۳ر لیکنه:سعود البش

 .4: إمام المسجد مقوماته العلمية والخلقية -۴

 .(اللف  لمسلم متفق عليه  -۵

أثااار العلمااااء فاااي تحقياااق رساااالة  -۱

 .۴ :المسجد

 .323/  3 :اإلمام أحمد مسند -۲

 . 727/  3 :مسلمصحیح  -۸

 .324۴ او 3131/  ۴ :مسلمصحیح  -۰

 .32-1: إمام المسجد -۳۹ 

 .3317/ ۴: صحيح مسلم -3۳

 (  3371 حديث  :رياص الصالحين  -3۲

 .34-32: إمام المسجد -3۱
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، محدث بزرگ و فقیه /مکحول کابلی

جهااان اساالم از جملااه تااابعین کاارام 

 «3»رضااوان اللااه تعااالی علاایهم اجمعااین

بااوده، تعااداد زیااادی از علمااای جلیاال 

القدر جهان اسلم این موضوع را تائیاد 

 و تصدیق نموده اند.

 من جمله: 
اعیل ابان امام حااف  ابوالفاداء اسام -3

در  هاا.  (447  کثیر الدمشقی متوفی سال

ودنح مکحاول کاابلی تابعی ب حاین مورد

مکحـول الشـامی تـابعی   چنین می نگارد:
 «3» (.ل الشام فی زمنهجلیل القدر و امام أه

ح مکحااول شااامی تااابعی جلیاال  یعناای:

القدر است، اماام و پیشاوای اهال شاام 

 در عصر و زمانه خود بودح.

امام حاف   شهاب الدین ابی الفضل  -3

محمااااد اباااان أحماااد باااان علاااای باااان 

قال الترمذی: سمع مکحول من واثلة، و أنس،  
و أبی هند الداری، و یقال: إنه لـم یسـمع مـن 

 «2»(.واحد من الصحابة إال منهم

گفته است که  /ح امام ترمذی یعنی:

 حضر  حکابلیح از واثله و از  مکحول

 انااس باان مالااک و از ابااو هندالااداری

لی علایهم اجمعااین( رضاوان اللاه تعاا 

سااماع حاادیث نمااوده اساات. و گفتااه 

جااز از همااین تعااداد، از ه شااده کااه باا

 دیگر صحابه سماع حدیث نکرده است.

، باار عاالوه از /حاااف  ذهباای -2

شخصیت های فو  الذکر محماود بان 

ربیع را نیز اضافه نماوده و چناین مای 

 نگارد: 

و روی عن أبـی أمامـة البـاهلی و واثلـة بـن  )
بن مالك و محمود بـن الربیـع. االسقع و أنس 

 . قال أبوحاتم: ما أعلم بالشام أفقه من مکحول

، محماود بان /ح حاف  ذهبای یعنی:

ربیع را نیز اضافه نماوده و مای نگاارد: 

از ابوامامه باهلی، واثلة بن  /مکحول

اسقع و اناس بان مالاک و محماود بان 

الربیع روایت کرده است و ابوحاتم می 

حاول در شاام گوید کاه ماا همانناد مک

 عالمی را ندیده ایمح.

، /اماااام ابااان حجرعساااقلنی -4

هجده تن دیگر از صحاب کرام رضوان 

 /الله علیهم اجمعین را کاه مکحاول

را از جملااه طبقاااات ساااوم تاااابعین کااارام 

عاین محساوب تعالی علیهم اجمرضوان الله 

 کرده استح.

مکحااول کااابلی باار عاالوه از دیاادار و  بناااءً 

صحبت با صحابه کرام رضوان الله علایهم  

اجمعین چنادین حادیث شاریف را نیاز از 

 آنها روایت نموده است بطور مثال: 

باوی شاریف احادیث ن /مکحول کابلی  

ضاوان اللاه  ر  صحابه کرام حض ا را از 

اناس  حضارت :علیهم اجمعین( من جمله

، باالسقعواثلة بن  حض  بن مالک و 

 .فرا گرفته و روایت نموده است

اناس  حض ا ابن یونس علوه بر  -7

ز باااان مالااااک و واثلااااه باااان االسااااقع

 را نیز اضافه می کند: ابوامامه

 قال ابن یونس: ذکر أنه ...، رأی أبـا أمامـة، و و   
 «3» (.أنسا، و سمع من واثلة، 

ت کاااه  ابااان یاااونس گفتاااه اسااا ح یعنااای:

را دیاده و  بمکحول،  ابو اماماه و اناس

 سماع حدیث کرده بودند.  از واثله

نیاز از جملاه اصاحاب  حضرت ح واثلاهح

مکحااول  حضرر  بااوده، و  کارمرساول ا

کااابلی از ایشااان حاادیث را روایاات نمااوده 

اسااات، کاااه ایااان موضاااوع تاااابعی باااودن 

 تصدیق می نماید.رانیزتأیید و  /مکحول

لداری را اضافه امام ترمذی، ابوهند ا -3

 کرده و می گویند: 

 هاا.  ( 133 متوفی سال حجرالعسقلنی

 «2» (.قال الِعْجلِی: تابعي ثقة می نگارد:

تاه اسات کاه ح عجلای گف یعنی:

 مکحول تابعی ثقه بوده استح.

ابااان ساااعد، مکحاااول را از  -2

طبقااات سااوم تااابعین اهاال شااام 

شامرده اساات. طااوری کااه ماای بر

ذکره ابن سـعد فـی الطبقـة فرماید:  
 «7» (.الثالثة من تابعی أهل الشام

 /ح ابان ساعد،  مکحاول یعنی:
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روایات  حض ا به طریق مرسل از این 

روی کرده است چناین بیاان مای دارد:  
مرسـال،، و  عن النبی صلی الله علیه وآله وسـلم،

بن الصـامت،  عن أبي بن کعب، وثوبان، و عبادة
و أبی هریرة، و عائشة، و أم أیمن، و أبی ثعلبـة 

واثلـة بـن  الخشنی مرسال أیضا، و عـن أنـس، و
األسقع، و أبی أمامـة، و محمـود بـن الربیـع، و 
عبیدالله بن محیریز، و عنبسة بن أبي سفیان، و 
ُجبَيْر بن نفیر، و سلیمان بن یسار، و شرحبیل بن 

الك، و کثیر بـن السمط، و طاوس، و عراك بن م
مرة، و وقاص بن ربیعة، و أبی سالم األْسَود، وأم 

 «4» ...ح. الدرداء الصغری، و خلق

از  نبای  /مکحاول حض  ح  یعنای:

بطریقااۀ ارسااال روایاات  مکاارم اساالم

 «1»نموده است،

و از اباای باان کعااب، ثوبااان، عبااادة باان 

صااامت، أبااوهریره، عائشااه صاادیقه، أم 

رضاوان اللاه أیمن، و ابوثعلباة الخشانی 

 تعالی علیهم اجمعین بطریقۀ ارسال، 

همچنااان از انااس، واثلااة باان األسااقع، 

ابوأمامه، محماود بان الربیاع، عبیداللاه 

باان محیریااز، عنبسااه باان أبوساافیان، 

جبیاار باان نفیاار، ساالیمان باان یسااار، 

شارحبیل باان الساامط، طاااوؤس، عااراک 

باان  صباان مالااک، کثیاار باان مااره، وقااا

م الااادرداء ربیعاااه، أبوسااالم األساااود، أ 

الصغری، و از مردمان دیگری نیز روایت 

 کرده است.

برمای آیاد  از روایت فو  الذکر صاراحتاً 

از جملاه تاابعین  /که مکحاول کاابلی

کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعاین 

بودناااد، زیااارا باااا تعااادادی از اصاااحاب 

، صاحبت و از پیامبرگرامی اسلم دیادار

 و از برخای بعضی ایشان سماع احادیث

 روایت نموده است.

 حضهرتاز نمونه يی احاديث روايـت شـده 
 :/مکحول کابلی

 حضرر تاظهاار ماان الشاامس اساات کااه 

از جملااه محاادثان  /مکحااول کااابلی

زماان خاود باوده کاه  وعصر جلیل القادر 

 اکرم احادیث زیادی را از اصحاب رسول

 سماع و روایت نموده است من جمله:

ــن حنبــل -3 ــد: /امــام احمــد ب  مــی فرمای

ثَنَا َزيْاُد  ح دثنا عبدالله حدثني أباي، َحادَّ

ثَنَا ابُْن ثَْوبَاَن  َمْشِقيُّ َقاَل: َحدَّ بُْن يَْحيَى الدِّ

َعْن أَِبيِه َعْن َمكُْحولت َعْن كَِثيِر بِْن ُمرََّة َعْن 

َقيْست الُْجَذاِميِّ َرُجلت كَانَْت لَُه ُصْحبٌَة َقااَل: 

يِْه َوَسالََّم:ح يُْعطَاى َصلَّى اللَُّه َعلَ  َقاَل النَِّبيُّ 

، ِعنْاَد أَوَِّل َقطْارَةت ِماْن  ِهيُد ِستَّ ِخَصاالت الشَّ

َدِمِه يُكَفُر َعنْاُه كُالُّ َخِطيئَاةت َويُاَر  َمْقَعاَدُ  

ُن  ِمْن الَْجنَِّة َويَُزوَُّج ِمْن الُْحاوِر الِْعايِن َويُاَؤمَّ

َحلَّى يُ  ِمْن الَْفَزعِ اأْلَكْبَِر َوِمْن َعَذاِب الَْقبِْر وَ 

 «1»).ُحلََّة اإْلِيَمانِ 

اماام احمااد بان حنبال میفرمایااد یعنای: ح 

حدیث بیان کرده برای ماا عبداللاه، وی از 

پدرش، حدیث بیان کرده برای ما زید بان 

یحیی دمشقی و گفته: حدیث بیان کارده 

برای ما فرزند ثوبان از پدرش که پدرش از 

مکحول و مکحاول از کثیار بان ُمارة و ابان 

از قیس جذامی و او از شخصی کاه باا ُمرة 

صحبت داشت روایت  نبی اکرم حض ت

فرماود:  کرده که گفت: نبی مکرم اسلم

 خاص است:گی وامتیاز   شش ویژ شهیدبرای »

بمجرد ریختن اولین قطره خونش تماام . 3

 گناهانش بخشیده می شود.

جاااای باااود و باش مکاااانش( در جنااات . 3

 برایش نشان داده می شود.

به   زیبا صورت( بهشتی چشم کلنزن . 2

 ده می شود.وی در آور نکاح و تزویج 

از هول فزع اکبار،  کنایات از قیامات و . 7

 روز رستاخیز می باشد( در امان می ماند.

 از عذاب قبر در امان می ماند.. 3

لباس های ایماان و عافیات پوشاانده  و. 2

 می شود.ح

امام المحدث أبوعیسی محمد بن عیسی بن  -3
 ورة الترمذی می فرماید:س
 حدثنا أحمد بن منياع، حادثنا يزياد بان  

هارون، حدثنا الحجاج، عن مكحاول، عان 

أبي ثعلبة و الحجاج، عن الوليد بن أباي 

مالك، عن عائذ اللاه بان عباد اللاه: أناه 

سمع أبا ثعلبة الخشاني قاال: قلات: ياا 

رسااول اللااه، إنااا أهاال صاايد قااال: ح إذا 

للاه علیاه، أرسلت كلبك وذكارت اسام ا

فأمسك عليك فكالح قلات: و إن قتال؟ 

 ،قال: ح و إن قتالح قلات: إناا أهال رماي

قال: ح ما ردت عليك قوسك فكلح قال: 

قلااات: إناااا أهااال سااافر نمااار بااااليهود 

والنصاااار  والمجاااوس فااال نجاااد غيااار 

آنيااتهم قااال: ح فااتن لاام تجاادوا غيرهااا 

 فاغسااالوها بالمااااء، ثااام كلاااوا فيهاااا و

 اشربواح(.

 اب عن عدي بن حاتم.في الب قال: و

 هذاحديث حسن صحيح. قال ابوعيسى:

و عائذ الله بن عبد الله هو: أباو إدرياس 

الخوالني و اسم ثعلبة الخشاني جرثاوم 

ويقااال: جاارثم باان ناشااب ويقااال: اباان 

 «31»قيس.

یعنی:ح امام محدثین ابو عیسی محماد 

 :می فرماید/بن عیسی بن سورة الترمذی

ماد بان حدیث بیاان نماوده بارای ماا اح

یزید بن هارون، حجااج  همچنانمنیع، 

از مکحاااول و مکحاااول از اباااو ثعلباااة و 

ولیاد بان اباو طریاق حجااج از  همچنان

مالااک و ابااو مالااک از عائااذ اللااه باان 

عبداللااه هاار آئینااه وی سااماع حاادیث 

 کرده از ابوثعلبة خشنی که گفت: 

ماا اهال  بیگماان کرمگفتم: یا رسول ا

صاااید و شاااکار هساااتیم، پاااس 

فرماود: وقتای کاه  کرمارسول 

تربیه یافته شکاری  تازی(  س 

کباار( ا اللااه  خااود  را بااا گفااتن

 روان می کنیرها و بخاطر شکار 

در  بنام خدا با گفتن الله اکبار( 

این وقت اگار ساگت، شاکاری را 

برایااات گرفااات، و خاااودش آن را 

بلکااه باارای تااو نگهداشاات، نخااورد 

حلل است و آن را پس این شکار 
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 .نوش جان کن

 راوی می گوید گفتم:

 اگرچه آن شکار را کشته باشد؟ 

  نبی میرم اسلام فرمودند:الی( ودر پاسخ س)

بلاای اگاار آن را کشااته هاام باشااد، آن را 

 نوش جان کن برایت حلل است.

شاکار و ماا اهال  راوی می گوید: گفهتم:

تیاار و کمااان هسااتیم، پیااامبر  صاااحب

فرمااود: آنچااه را کااه  گراماای اساالم

یت می آورد، آن را نوش جان کمانت برا

واساطه ه کرده بخور یعنی آنچه را که با

 کمان شکار میکنی، گوشت آنرا بخور.

 سافر صااحبگفتم: ماا  راوی می گوید:

و قریاه  اتحالی که از دها هستیم، در

یهودیان، نصاارانیان و مجوسایان  های

 غیرمی کنیم،  می گذریم و رفت و آمد

ده کار  پیادااز ظروف آنان دیگر ظاروف 

 نمی توانیم.

فرماود:  در جاواب پیامبر گرامی اسالم

اگر دیگر ظروف غیر ظروف آناان پیادا 

را بااا کارده نتوانساتید، پاس آن ظاروف 

آب خوب پاک شسته و در آنها طعام و 

 ید.نمای آب بخورید و نوش

  می فرماید: /امام احمد بن حنبل -3

ُد بْاُن أَِباي َعاِدَي َعاْن َداوُ   ثَنَا ُمَحمَّ َد َحدَّ

َعْن َمكُْحاولت َعاْن أَِباي ثَْعلَبَاَة الُْخَشاِنيِّ 

َقاَل َقااَل َرُساوُل اللَّاِه َصالَّى اللَّاُه َعلَيْاِه 

َوَسلََّم إِنَّ أََحبَّكُْم إِلَيَّ َوأَْقَربَكُْم ِمنِّاي ِفاي 

اْْلِخرَِة َمَحاِسانُكُْم أَْخَلًقاا َوإِنَّ أَبَْغَضاكُْم 

: به تحقیق محباوب للهرسول ا ندفرمود

یکترین شما نازد مان در روز قیامات، دو نز 

مغضوب و  با اخل  ترین شماست، و یقنیاْ 

بعید ترین شما نازد مان در روز قیامات آن 

زیااده و  ساراءشخص بسیارگوی و بیهوده 

نااا  با سااخن خااوش، و آن کااه در گااوی

 د، می باشد.حکشفراوان می 

 حضرر تاز  /یعناای: ح حضاارت مکحااول

به شکل ارسال روایات  نبی مکرم اسلم

و ایضاااً: از اباای باان کعااب،  ،نمااوده اساات

ثوبااان، عبااادة باان صااامت، ابااو هریااره، 

عایشاااه صااادیقه، ام أیمااان، و اباااو ثعلیاااة 

الخشاانی بااه شااکل ارسااال، همچنااان از 

، محماود انس، و اثلة بن األسقع، ابو أمامه

ریاز، عنبساه یبن الربیع، عبیدالله بن مح

بن أبوسفیان، جبیر بن نفیر، سالیمان بان 

یسسااار، شاارحبیل باان الساامط، طاااوؤس، 

بان  صعراک بن مالک، کثیر بن ماره، وقاا

 .ربیعه، أبوسلم األسود، أم الدرداء الصغری

از روایت فو  الذکر صراحتاً بر می آید که  

تابعین  از جمله /مکحول کابلی حض  

کرام رضاوان اللاه تعاالی علایهم اجمعاین 

باتعاادادی از اصااحاب پیااامبر بودنااد، زیاارا 

گرامی اسالم دیادار، صاحبت و از بعضای 

ایشان سماع حدیث و از برخی احادیاث را 

 روایت نموده است.

 مآخذ:
 .404ص 6تهذیب التهذیب فی رجال الحدیث ج -3
 .404ص 6التهذیب فی رجال الحدیث جتهذیب  - 2

 .404ص 6فی رجال الحدیث جتهذیب التهذیب  - 1

 .404ص  6فی رجال الحدیث ج تهذیب التهذیب  -4

 .404ص  6التهذیب فی رجال الحدیث ج تهذیب  -5

تعریف حدیث مرسل: اگر سقوط راویاا  حادیث در  -6
ابتداء سند یعنای حاحابی با،ادن آ  را حادیث مرسال 

ابعی بادو  خوانند و فعل آ  را ارسال گویندن چنانکه ت
ذکر نام ححابی بگوید: " قاال رساول اللاه حالی اللاه 
علیااه وساال"...". سلسااله دوم کتااا  آ،اانایی باب رگااا  
دین زندگینامه مختصر عالمهن محدث امام ابان حااا  

 72بستی ص 
تعریف حدیث مرسل: اگر سقوط راویاا  حادیث در  -7

ابتداء سند یعنای حاحابی با،ادن آ  را حادیث مرسال 
عل آ  را ارسال گویندن چنانکه تابعی بادو  خوانند و ف

ذکر نام ححابی بگوید: " قاال رساول اللاه حالی اللاه 
 علیه وسل"...". سلساله دوم کتاا  آ،انایی باا ب رگاا 

دین زندگینامه مختصار عالماهن محادث اماام ابان 
 .72حاا  بستی هلمندی ص

 .444ص 4الادایة والنهایة ج -8
مین  رقاا" (  مسااند ال ااا4/744مسااند محمااد   -9

باااه تعلیاااش ،ااای  ،اااعیب  -92211الحااادیث 
باا  حادیث  –األرنؤوط: حدیث حسن مای با،اد 

 .700/ 4قیس الجذامي رضي الله تعالی عنه  
( 7/470الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی   -31

کتا  الصیدن با : ماجاء ما یؤکل من حید الکلب 
 و ما ال یؤکل.

حاادیث حساان ل:یاارا: هرگاااا حاادیث ضااعیف  -33
ای کاه های روایت متعدد با،د بگوناهدارای طریش

ف( بعضی دیگر را جاارا  یها  ضعبعضی از روایت
کنندن و در بین راویا  فرد کذا  یا مته" به کاذ  
وجااود ندا،ااته با،اادن در آنصااورا حاادیث را  بااه 

 مجموع طرق( حسن ل:یرا گویند. 
مثال برای حدیث حسن ل:یارا: حادیث عمار ابان 

ا  النااای حااللل اللااه علیااه کاا»خطاا  کااه گ اات: 
وسالل" ذذا مااد یدیاه فاای الاادعاء لا" یردهمااا حتاال 

 «.یمسح بهما وجهه
هایش را بارای دعاا دست  ص(یعنی: هرگاا پیامار

هایش مساح کردن تا حاورتش را باا دساتبلند می
 گرداند.کردن بر نمینمی

ایاان حاادیث را ترمااذی آوردا اسااتن و حاااف  اباان 
ویااد: حاادیث دارای گمی« بلااوا الماارام»حجاار در 

،ااواهد دیگااری ناا د ابااو داوود و دیگاارا  اسااتن و 
 کند که حدیث حسن با،د. ها حک" میمجموع آ 

گویند؛ زیرا اگر باه تنهاایی و به آ  حسن ل:یرا می
هااا ن اار بیااافکنی" متوجااه بااه هرکاادام از روایت

ی حساان خااواهی" ،ااد کااه هیبکاادام بااه مرتاااه
ا نگاا کنی" قوی هرسندن اما اگر به مجموع آ نمی

 رسند.ی حسن میخواهند ،د تا جائی که به رتاه
حاورا ه در حقیقت احادیث حسن ل:یارا با –[۱]

ها به ساب آ  که علت ضعف تنهان ضعیف هستند
راوی یاا اتهاام باه کاذ  نیساتن ولای چاو  کذ  

هاااای روایااات دیگاااری هساااتندن در دارای طریش
،اوند تاا آنجاائی مجموع باعث تقویت حادیث می
 که بتوا  حدیث را حسن نامید.

بنابراینن یک حدیث ضعیف با وجود دو امر زیر باه 
 یابد:ی حسن ل:یرا ارتقاء میدرجه

  روایت ،ادا با،اد حدیث از طریش دیگری
 تر با،د.که با آ  برابر یا قوی

  علاات ضااعف حاادیث بایااد یااا باادلیل سااوء
ح   راوین یا انقطاع در سندن یا جهالات دا،اتن 

 نسات به رجال آ  با،د.
تر از حسن لذاته اساتن ی حسن ل:یرا پایینمرتاه

دو حدیث که یکی حسن لذاتاه با،اد  و اگر احیانا  
ا ه" تعاار  دا،اتند در دیگری حسن ل:یران و ب و

هنگام حسن لذاته مقدم اسات. باا ایان وجاود  آ 
حسان ل:یاارا جا و احادیااث مقااول اساات و باادا  

،ود.   نگاا کنید به: تیسایر مصاطلح احتجاج می
سااایت  (.۴۴الحادیثن دکتار محماود طحاا  ص 

 اهل سنت و جماعت ایرا  زمین.

 

ي اْْلِخاارَِة إِلَاايَّ َوأَبَْعااَدكُْم ِمنِّااي ِفاا

الثَّرْثَاااااُروَن َمَساااااِويكُْم أَْخَلًقااااا 

ُقوَن(  .الُْمتََفيِْهُقوَن الُْمتََشدِّ

. تعلياق 34471رقم الحادیث:  (324/ 7 مسند أحمد  

 «11»شعيب األرنؤوط:حسن لغيره

 /یعنی:ح امام احمد بن حنبل
روایت می کند که: حدیث بیان 

نمود برای ما محمد بن عادی از 

از  ویاز مکحاول،  شاناید، و داو 

ابوثعلبه الُخشنی که وی گفات: 

https://ahlesonnat.com/%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%ab-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%84%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%87/#_ftnref1
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جيمعهه  را در سراشههيای سههقوط 
قرار داده و از ني  ب  سعيدت ههر 
دو جهين بيزداشت  اس . هر چند 
افراد، زشتی رشوت را در ليبلهيی 

رت و انهيودع فردانهده و در ااي
ورای نههيم هههيدی چههون  هددهه ، 
تعيرف، شردنی، حه  و حسهيو، 
انعيم، چش  روشنی و... سنهين می 
كنند. امهي نيگفته  سيداسه  كه  
تغيير نيم ب  هيچ وج  تغييری در 
ميهي  آن نمی دهد و ب  هر حيل 

و تيثير منفی آن بر  ترشو گستردگی
ادع ك  رشوت امهروز اقتصيد مميلک و 

 معء  جهينی تادد  شده اس  دکب  
كشورهي را ب  ادع وا داشت  ك  الهيوه  و

بههر جههرم انگههيری رشههوت در قههوانيع 
داالی اود و اتخهيذ مجهيزات شهددد 
برای مرتكايع آن، در سطس بيع المللی 
ني  اقداميت مهه  و در اهور تهوجهی 
برای مايرزه بي رشوت اهوری معمهول 

كنوانسهيون  »بهيرز آن دارند ك  نمون 
سيزمين مل  متحد برای مايرزه بي فسيد 

از آنجي ك   اس .« ميليدی 2003مصوو
فسيد و رشوت اهوری موجهب ادجهيد 

اقتصهيد  »بخش سوم اقتصيد ك  به  آن
می گهردد و زمينه   ،می گودند« سنهين

سيز ارتكيو سيدر جراد  نظيهر جهراد  
گمركی، قيچي  كيلي و ارز، تخردب اسنيد 

 .ی و سول شودی می شوددولت
به  بررسهی جهرم  مقيله لذا در ادع  

ددع مايع اسهليم در رشوت از دددگيه 
روشههنيدی ارشههيدات قههرآن كههرد  و 
 احيدد  گهران بههيی رسهول اكهرم

 سرداات  شده اس . 
هر چند شواهد نشين مهی دههد كه  
هرگ  نمی توان سددده شوم رشهوت را 
در هيچ كشوری ب  طور كيم  ردش  كع 

امي ادع امكين وجود دارد ك  بتوان  كرد،
آن را بي سيز و كيرههيی بيزدارنهده، تهي 

 حدودی مهير كرد.

در وهل  اول، مهمتردع وظيف  مايرزه بهي  
رشوت اوری بر اهده دول  هي و متوليهين 
امر اس  ك  بي تصودب قهوانيع مربوطه  و 
اهتميم جدی در اجرادی شدن آن ب  كيهش 

ادهع معءه   مفيسد و زدين هيی نيشهی از
اجتميای كمک كنند. در ادع راسهتي نقهش 

 هي بسيير تعييع كننده اس . دول 
از آنجي ك  رشوت در ادارات و نهيدههيی  

دولتی بيشتر وجهود داشهت  مهی بيشهد، 
مههددران مربوطهه  مههی تواننههد بههي ارادهه  
راهكيرهههيدی از قايهه   دقهه  در انتخههيو 
كيرمندان مومع و متعهد، تاليغ فرهنگی و 

دن سطس آگيهی كيركنين نسها  به  بيليبر
اوارض رشوت اهوری، اسهتفيده از كهيدر 
هيی بيزرسی و نيظر در بخشهيی مختلهف، 
حههذف تشههردفيت زادههد اداری بههي هههدف 
جلوگيری از سرگردانی مردم در راهرو هيی 
اردض و طود  ادارات، سرداا  كيفی و ب  
موقههع حقههو  و امتيههيزات كيرمنههدان و... 

 ن ب  حداق  رسيند.رشوت اوری را می توا
حقيق  ادع اس  ك  قهوانيع رادهج امهي 
نينوشت  ای در بيع مهردم وجهود دارد كه  
قا  از انجيم ههر كهيری به  دناهيل جمهع 
دوستين و دست  اود هستند و اگهر سيهدا 
نشد. سول، دوای هر درد بی درمهين اسه . 
تيجری  ك  برای ترايص امهوال و اجنهي  

مينكهيری وارداتی اش مشك  سيدا كرده، سي
ك  برای ااذ مجوز سيا  و سيز در راههرو 
هيی شهرداریَ شيروالی( سرگردان مينهده 

و بيميری ك  بهرای امه  جراحهی، در 
شفياين  دک ميه بعد نوب  گرفت  اس ، 
مشكليت فراوانی دارند امي راه حه  آن 

 دک چي  اس   تقا  ح  ال حم .
دكی از بليهيدی ك  از ددربيز دامنگيهر 

اس  و ه  اكنون نيه  بهي  جوامع بشری
شدت بيشتری ب  حييت شوم اود ادام  
می دهد، معء  رشوت و رشوت اوری 

از بههيرزتردع « رشههوت» اسهه . سددههده
آسيب هيی اجتمهيای و شهيدع تهردع 
بيميری هيی اداری در نظهيم مهددردتی 
كشورهيسهه  كهه  سييمههدهيی منفههی و 
مظيهر نكاتاير آن در بسييری از جوامع 

ی اسههليمی قيبهه  از جملهه  كشههورهي
 مشيهده و سيگيری اس .

ب  شهيدت تيردخ ارتكيو ادع ايينه  
بي تميمی مراح  و صورت هيی گونيگونی 
ك  در بستر زمين ب  اود گرفت ، فهرد و 
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 .(42  1ج حيشي  ابع ايبددع،َ  «كند.

رشوت گهرفتع از نظهر آدهيت 
و اجمي  آن، احيدد  سييمارقر

 ام  حرام و نيجيد  اس .
آن چ  ب  حهيك  و دهي دكهی از 

تهي  ،مسئوليع سرداا  می شهود
ح  را زدر سي گذاشت  و ب  نهيح  
حك  كنهد. در حهددثی رسهول 

لََعان الرَّاشای »:می فرميدد كرما

 (.3٥٨1) سنن ابو داود /«َوالمرتشی
رشوت دهنده و گيرنده ههر  " 

مالغی ك  از ادع طرد  ايدد افهراد مهی 
د تهي شود، روی ادع اص  ادجيو می كنه

مل  و دول  بي ه  در تشردک مسهيای 
الي  ادع سدددۀ شوم ماهيرزۀ مسهتمر و 
هم  جينا  نموده تي ادهع لكهۀ ننه  از 

 دامين  كشور و دول  سي  گردد. 
بني ً قا  از هم  ليزم اس  تي تعردهف و 

 دليد  حرم  رشوت را بداني  

 :تعریف رشوت
رشوت آنچ  از سول ومينند آن ب  كسی 

كيری براليف وظيفۀ اهود می دهند تي 
بيطه   انجيم دهد دي ح  كسی را ضيدع و

كند دي حكمی برالهيف حه  و اهدال  
 .فرهن  اميد( َ «بدهد

رشوت آنچ  بركسی دهند بهرای كهير 
نيروا وغير مشرو  و رشوتی ك  ب  قيضی 

 .لغ  نيم  دهخدا( َ« می دهند
رشوت دادن سول ودي ميل ددگر ب  كسی 

 .فرهن  فيرسی معيع( َ «برای انجيم كير نيح 
رشوت اايرت از ادنك   شخصهی به  

مهيلی را ، ايطر مصلح  و منهيفع اهود
برای شخصی بدهد ك  آن فرد بيدسهتی 

ادهع مهيل انجهيم دادن ادع كير را بدون 
ب  ايطر ابطيل حه   چي دهد و اگر ادع 

محق  كردن بيط  دي ظل  كردن ب  كسی دي 
 بيشتر اس . حرم  آن ب  مراتب ،بيشد

در كتهيو اهود ذكهر  /ابع ايبددع
رشوت آن چي ی اس  ك   » نمودند ك  

شخص آن را برای حيك  دي شخص ددگر 
بدهد تي ادنك  ب  نفع او فيصل  كند و به  
هر نحوی ك  شده كيری ك  دوس  دارد 

تحميه   (رشوت گيرنهدهَرا بر مرتشی

 «ستند.دو ملعون ه
فرمهوده  كهرمرواد  شد ك  رسول ا

 .(٧٢٩ /٨ احمد) «لََعن الرّائِش » اند 

كسی ك  ميين رشوت دهنده و رشوت  
گيرنده وسيط  می كند لعن  ادا بهر او 
اس . كسی ك  در امر رشوت دلّيلی مهی 
كند گنيهكير اس ؛ زدرا بر گنيه و تعدّی از 

 همكيری می كند. أنداودستورات اد
ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     چ  نهدی فرمودالل  تعهيل

 ٧: المائدةچی  ی  یىئ       ىئېئ  ىئ  ېئېئ

ير ه  نشهودد و و در گنيه و تعدی دستي »
ك  مجيزات الله  شهددد از الل  سروا كنيد

 «.اس 
از ادع تعردف مشخص مهی شهود كه  
رشوت ايم تر از ادع اسه  كه  مهيل دهي 

منظور از حيك  قيضی اس   .منفع  بيشد
ك  از او ادع اميد می و همچنيع هر كسی 

رود ك  ب  نفع و مصلح  رشوت دهنهده 
فيصل  كند فرقی نمی كند ك  از متوليين 
و كيرمنههدان دولهه  بيشههد دههي كيرهههيی 
شخصی و ج زی را ب  اهده داشت  بيشهد 
مينند  وكيلين تيجران و شركي  و صهيحب 
زميع و غيره. منظور از حك  ادع اس  ك  

صل  شود في (رشوت دهندهَ ب  نفع راشی
برانجهيم كهيری  رشوت گيرنده و مرتشی

وادار شود و ب  نحوی ك  طا  دراواس  
و مقصد راشی فيصل  شود حهيل فرقهی 
نمی كند ك  ادع دراواس  او ح  بيشهد 

 بيط . دي
رشوت از گنيهين كايهره ای اسه  كه  
اداوند متعيل آن را بر بنهدگينش حهرام 

ني  انجيم دهنده آن  قرار داده و سييمار
سا اجتنهيو و بهر  ،ا لعن  نموده اس ر

حذر بودن از آن واجب اس  و همچنهيع 
واجب اس  ك  مردم را ني  از دسه  به  
دس  گردانيدن چنهيع مهيلی بهر حهذر 
دارد  چرا ك  فسيدی با ب رگ و گنيهی 

در آن اظي  و اواقای سهخ  و واهي  
نهفت  اس  و ادع از جمل  گنيه و دشمنی 

كه  اداونهد اسه   بي ادا و رسول الله 
از همكيری كهردن آنرا منع كرده و متعيل 

 نهی فرموده اس   و معيمل  در ادع طور كيرهي
ۆئ  ۆئ   ۈئ    ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ 

 ٧المائدة: چېئۈئ     ېئ

نيكوكهيری و  بيدد شمي ب  دكددگر در "
 ."گنيه و ستمكيری تقوی كمک كنيدن  بر

و همچنيع اداونهد متعهيل از اهوردن 
هی فرموده اسه  و اموال مردم ب  نيح  ن

  در قرآن اظي  الشين فرموده اس  

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    چ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  

 1٥٥البقرة: چہ  ھ  ھ

دكددگر را ب  نيح  مخوردد هيی ميل  "
نيهد كه  گو كير را ب  محيكم  قيضيين نيف

ميل مهردم را  َرشوت و زور( سيره بوسيل 
ی اهود بي ادنك  شمي بطلين داو ،بخوردد

 ميدانيد.را 
رشوت از سخ  تردع و شهددد تهردع 
 ،انوا  اوردن اموال بيط  و حهرام اسه 
چرا ك  اايرت از دادن ميل ب  سوی غيهر 

ب  ايطر مينع شدن او از بيين ح  مهی و 
بيشههد و ادههع تحههرد  رشههوت شههيم  
محورهيی اصلی و س  گين  ادع كهير مهی 
شههوند كهه  اايرتنههد از راشیَرشههوت 

 و رازش َرشوت گيرنده( مرتشی دهنده(
 َواسط ميين ادع دو( می بيشد.

رواد  شده اس  ك   گرامیاز سييمار 
 ادشين راشی و مرتشی و رازش را لعنه 

لعن  از جينب اهدا   به  ادهع  كرده اند.
صورت اس  ك  اداوند متعيل آن شخص 
 را از رحم  اود مطرود و دور می سهيزد
َسنيه بر ادا( ادع ايلی به رگ و سهخ  

س  همينطور ك  رشوت از انوا  ميلههيی ا
حرام و نيجهيز  در قهرآن كهرد  و سهن  

 اس .ب رگ و سخ  بيين شده  ناوی
اداوند متعيل دهوددين را مهذموم مهی 
كند و ادع كيرشين كه  مهيل حهرام مهی 
اورند را زش  و قايس می شميرند و می 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  فرميدههههد 

 4٧المائدة: چٻٻ

و اورندگين آنهي جيسوسين دروغ گو  "
 چنينچه  در جهيی ددگهر ."ميل حرامند
ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ   چ فرمودنهههد 

  ڭے  ے  ۓ     ۓ    ھھ  ھ   ھ

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    

 63 – 6٧المائدة: چۅ ۋ  ۅۋ    ٴۇۈ  ۈ
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بسييری از آنهي را بنگری ك  در گنهيه  "
 ،و ستمكيری و اوردن حرام می شهتيبند

اگهر  ش  اود نمودند.بسيير بد كيری را سي
المي و روحينيون آنهي را از گفتير زشه  و 
اوردن حرام بهيز ندارنهد كهيری بسهيير 

 ."زش  اس 
 در » می گودد  بحءرت ابع ااي 

سخ  تردع آد   قرآنكرد  شددد تردع و
ب  اندازۀ  ادع آد  درتوبيخ  المي  مانهی  

منكهر،  نههی از ب  معهروف و برتر  امر
 حيين گفت  اس  ابو و وجود ندارد .
 برگيرندۀ تهوبيخ برالمهي  و ادع آد  در

سيزر بنهدگين بخهيطر سهكوت شهين در 
 (.3٨٧ص 1) صفوة التفاسير  ج برابرمعيصی می بيشد.

مهورد شهعری  ادع در /ابع ماير  و
و هل أفسد الدین إالالملو ک  سروده اس  

 3ج الب نرالم ي،  6٧36ج )قرطبنی .وأحبارسوء ورهبانهاا

 .(4٨٧الطبری ٨٧٧ص
 و همچنيع اداوند متعيل فرمودند 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  چ  

  ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    

 161 - 161النساء: چىى

سا ب  ساب ظلمی ك  دهود كردنهد و "
ه  بددع جه  ك  بسييری مردم را از راه 

ههيی سهيكي ه  ادا منع نمودند مي نعمه 
نين حهرام آحليل بود بر  اود را ك  بر آنهي

و بددع جه  ك  ربي می گرفتنهد  كردد .
يك  از اوردن ربي نهی شده بودنهد حيلدر 

طردقهۀ و از آن رو ك  اموال مهردم را به  
 ."بيط  می اوردند

احيدد  زديدی در تحذدر داشهتع ادهع 
كير حرام و بيين ايقا  مرتكايع آن وارد 
شده اس  ك  مع جمل   آنچه  كه  ابهع 

و ادشههين از  باز ابههع امههرجردههر 
رواد  كردند ك  فرمودنهد  ههر  سييمار

به   گوشتی ك  ب  ساب سح  ميل حرام
آتش برای آن مسهتح  وجود آمده بيشد 

گفت  شد ك  سح  ب  چ  مهيلی  ،تر اس 
گفت  می شود فرمودند  رشوت در حكه  

اميم احمهد از  و همچنيع آن داا  اس .
ع رواد  كرده اس  ك  م امروبع اي 

در  " شهنيدم كه  فرمودنهد  از سييمار

هيچ قومی ربي ظيهر نمی شود مگر ادنك  
ب  قحط سيلی ماتلي می شوند و در ههيچ 
قومی رشوت ظيهر نمی شود مگر ادنكه  

 ."گرفتير راب و تر  اواهند شد
 از»  شوكينی دركتيو اود می نودسهد 

دليد  حرم  رشوت دكی هه  حكهيدتی 
السهنع( از  شرح اس  ك  ابع رسلين درَ

رواد  می كنهد  سعيد ابع جاير حسع و
ك  فرمودند  سح  ب  معنيی رشهوت در 

زمهينی كه   همچنيع گفتنهد  ددع اس ،
ب  وسهيل  آن  قيضی رشوت را قاول كند،

ب  درج  كفر می رسد چهرا كه  او بهرای 
حكمی كمک و همكيری نموده ك  اداوند 

 متعيل آن را نيزل نكرده اس  
ہ  ہ  ھ  ھ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  چ  

 (.361ص ٨ج االوطار  نيل ) 44المائدة: چھ

َبر رشوت و اغراض شخصی بهر الهيف 
حك  ح  و ادال  نرودد( ك  ههر كها 
اليف آنچ  اهدا فرسهتيده حكه  كنهد 

 ."بود چنيع كا از كيفران اواهد
رواده  كهرده  و مسل  از ابو هردهره

همينهي  " فرمودنهد  اس  كه  سيهيمار
و قاول نمی كند  اداوند متعيل سي  اس 

مگر سيكی را و اداوند متعيل مهومنيع را 
ني  ب  آنچ  ك  ب  مرسليع و سييماران امر 
كرده اس  امر نموده اس  اداوند متعيل 

ڻ ڻ  ڻ ۀ  ۀ  چ فرميدههد مههی 

 ٨1المؤمنون: چہہ  ہ
ای رسولين از غذاهيی سهيكي ه تنهيول "

كنيههد و بهه  نيكوكههيری و اامههيل صههيلس 
 ."پردازددب

چ  ڇ  ڇ  چ  يع فرمودند و همچن

 1٢٧البقرة: چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

ای اه  ادمين روزی حليل و سيكي ه ای "
 ."ك  مي نصيب شمي كرده اد  بخوردد

مهردی را كه   گرامهیسپا سييمار 
وليهده ژسفری طولينی را سيموده اس  و 

مو و غاير آلوده اسه  و دسهتينش را به  
سههوی آسههمين دراز مههی كنههد را ذكههر 

حيليك  آن مهرد مهی گودهد  فرمودند در
سروردگيرا اداوندا در حيلی ك  غهذای او 
 ،از راه حههرام بهه  دسهه  آمههده اسهه 

لايسهيدش حرام و بهر  ،نوشيدنی او حرام

سها از  ،اثر ميل حرام تغذد  شده اسه 
 شود؟كجي برادش اجيب  

رواد  كرده اسه  كه   از ابع ااي 
 كهرمفرمودند  ادع آد  در ن د رسهول ا

ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  چ تليوت شد  

 16٥البقرة: چەئ  وئ

ای مردم از آنچ  را در زمهيع اسه   "
 ."كنيدحليل و سيكي ه تنيول 

فقال یاا رساول  صفقام سعد بن أبی وقا »

الله أدع الله أن یجعلنی مساتجاب الادعوة، 

فقال النبی صلی الله علیه وسالم( یاا ساعد 

أطیااب مطعمااک تکاان مسااتجاب الاادعوة 

ده إن العبدلیقااذف والااذی نفااس محمدبیاا

اللقمة الحرام فی جوفه ماا یتقبال اللاه مناه 

عملً أربعین یوماً و أیما عبد نبت لحماه مان 

ابنو الفنرج  جنامع العلنو  وال کنم  ) «سحت فا النار أولی به

 (141٥بيروت دارالمعرفه  عبد ال من بن احمدبن رجب ال نبلی 

سعد ابع ابی وقي  ادسهتيد و گفه    "
از اداوند بخواه ك  مرا  كرمای رسول ا

 مسههتجيو الههداوه بگردانههد سيههيمار
ای سعد اوراكه  را اهوو  " فرمودند 

كع از راه حليل ب  دسه  آور مسهتجيو 
قس  ب  آن ذاتی ك   ،الداوه اواهی شد

اوس  بنده بليكيف نفا محمد در دس  
در شهكمش مهی كه  لقم  ای حهرام را 

اندازد اداوند متعيل ام  چه  روز او را 
گرچند از اهده آن ادای َ ول نمی كندقا

فرادض بينجيم دادنش سيقط می گردد امي 
كدام فءهيل  و نفعهی ددگهری بهرادش 

 و هر بنده ای ك  گوش حيص  نمی آدد( 
بهرای َجهن ( آتشاو از حرام بوجود آمده 

 ."اس  تراوس اوار
 /ادع حدد  را حيفظ بع رجب

در جيمع العلوم والحك  از رواده  
كرده اسه . ادهع  ذكر /طارانی

دليل  كننهده ادهع  گفت  سييمار
اس  ك  ادم حليل بودن اوراكی 
هي و اوردنی هي مينع از اسهتجيب  
داي می شود و مينع می شهود كه  
ادع داي ب  سوی اداوند متعيل بيلي 

 رسد.نب  اجيب  رود ن
 .ادام  دارد
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دا چې احکامو او اعمالو تاه بایاد پاه یاوه 
د دې خبرې اساس سترګه ونه کتل شي، 

دا دی، چې دغه احکاام او اعماال، خپلاو 
منځاو کاې ډېار زیااات تفااوت ساره لااريز 
ځکه له هغو څخه ځیناې ساتر او ځیناې 

کوچني دي، ځینې یاې اصاول او ځیناې 

نور یې فروع دي، د ځیناو ځاای پاه ماتن 
کې او د ځینو په څناډه کاې دی، ځیناې 
یااې د اهاام او ځینااې نااور یااې بیااا د مهاام 

 حیثیت لري.
له بلې خوا، اسلم کې ناوړه اعمال هم یو 
له بال ساره تفااوت لاري: کباائر، صاغائر، 

  شبهات او مکروهات.
 څنګه لومړیتوبونه پېژندالی شو؟

اسااالم کاااې لومړیتوبوناااه، لاااه دوو الرو 
 پېژندل کېدای شي:

 .شرعي نص 
 .اجتهاد 

لومړیتوبونو  د شرعي نص له الرې، د لومړی:

گ  گ  گ    گک   ک  ک     ک  ڑڑ

ڱ  ڱ  ڱ     ڳڳ  ڳ  ڳ

 333البقرة: چڱ  ں
ــاړه:   ااځې( پااه نكاااح مااه او مشركې ژب

اخلاائ ترڅااو چااې ايمااان راوړي او يقينًااا 
كه څه  ،مؤمنه وينځه له مشركې غوره ده

هاام ستاسااو مشااركه خو ااه شااوې وي او 
ته هم څوك په نكاح ماه وركاود  مشركانو

راوړي او خامخا يو مؤمن  ترڅو چې ايمان
كه څاه هام  ،مريى له مشرك نه غوره د 

 یستاسو مشارك خاو  شاو  وي. هغاو 
اور طرف ته بلنه كاوي دوزخ د  مشرکان( 

او الله پخپل حكم سره د جنت او بنانې 

ددې  حکموناهخپال هغاه لورته بلناه كاوي او 

 .چې پند واخلي ،ته بيانوي خلكولپار 
د مشرکې ارک آیت کې، الله تعالی دې مب

زادې  ااځې پااه پرتلااه، کااه څااه هاام د آ 

 ایسااات، نساااب او ماااال څناااتنه وي، 
مؤمنې وینځې ته، که څاه هام بدرنګاه او 
بېوزله وي، لومړیتوب ورکړی او علات یاې 

همدا  ودالی، چې مشرکه  ځه د دوزخ 
 اور ته وسیله ده.

 له دنیوي ګټې اُخروي ګټې ته لومړیتوب: -۲
  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆچ 

ۉ  ۉ  ې   ې    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۈ

 43 طه:چې
 ،كوډګرو وويل: پاه هغاه ذات قسام ژباړه:

باه فرعاون(   تا ،چې موږ يې پيدا كړي يو
چاې د  اكاره  ،په هغه څه غوره ونه ګڼاو

نو ته چاې  ي،ننانو له جملې موږ ته راغل
څااه كااوې هغااه وكااړه، تااه ايلااه د هماادې 

 .ي ژوند څه فيصله كوال  شېو دني
ون د کاوډګرو دریاځ و، چاې لاه دا د فرع

 پااه دې نااه مخکااې یااې، د موساای

خاو  وړاندې د منانه دریځ خپل کړی و،
د حق پاه  اکاره کېادلو ساره، هغاوی د 
فرعون او د هغه له خوا د یو څاه دنیاوي 

ګټې، په بدل کې، د آخرت ګټاې او اللاه 
 .(44/ ۲۲تفسیر الرازي   رضا ته لومړیتوب ورکړ

په پرتلـه، د ځینـې  د ټول له السه ورکولو -۳
 ته لومړیتوب: خوندیتوب

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            چ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ڱ     

41الكهف: چڻ

نااو دا بېااړۍ چااې ده، دا د څااو  ژبــاړه:
چاې پاه سامندر كاې ياې  ،مسكينانو وه

نو ما وغو تل چې عيب جناه  ،كار كولو
داساې وړانادې ياو  له دوی نه ز ځکهيې كړم

 ه.چې هره بېړۍ يې په زور اخيستل و، پاچا
بېړۍ یا کشتۍ سورۍ کول، که څه هام 

دی، خااو پااه  مضرر  تپااه ظاااهره کااې 

کاې ه حقیقت کاې، یاو لاوی مصالحت پا
نغناتی و او هغاه پاه ساورۍ کولاو سااره 
یې، له ظالم پاچاا څخاه د هغاې ژغورناه 
وهز ځکااااه هغااااه بااااه روغااااې کشااااتۍ 

دې ته اړ  غصبولې. همدا المل خضر
 تۍ سورۍ کړي.کړ، چې کش

  له ادنی نه اعلی ته لومړیتوب: -۴
ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  الله تعالی فرمایي:

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے   

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓے  ۓ

  پېژندنه

وي سنت کې، ډېر قرآن کریم او نب
داسااې نصااوص شااته دي، چااې د 
ځاااانګړو اعماااالو پاااه لومړیتاااوب، 
اولویت او په نورو اعمالو د هغو په 
مقّدموالي، په  اکاره ډول داللات 

 کوي. د بېلګې په ډول:
  له شرک نه ایمان ته لومړیتوب: -۳

  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڇڇ

ژ  ژ    ڎ  ڎ  ڈ    ڈ    ڌڌ
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پوره کولاو کاې زیاتاه وناډه لارالی 

 (.222/ ۲ رد المحتار   .شي
ــو د  ــه الرې د لومړيتوبون ــاد ل د اجته

 پيژندلو معيارونه
الندې ځیناې هغاه معیاروناه دي، 
چې علماوو د اجتهاد لاه الرې، د 
لومړیتوبونو د پیژندلو لپااره اړیان 
ګڼلااي دي، چااې بایدپااه پااام کااې 

 ونیول شي:
د دواماااادارو او لنااااډ مهااااالو،  -۱

اعمالو تارمنځ  غیر ټولګټو ټولګټو او

ۈ  ٴۇ  ۋ    ۈۇ   ۇ  ۆ  ۆ

 23البقرة: چۉۋ  ۅ  ۅ
( چااې د درياااد كااړ او هغااه وخت ژبــاړه:
! ىوويال: اې موسا  بني اسرائیل(تاسو

په يو ډول خوراك به هيڅكله هام صابر 
نو لاه خداياه دې وغاواړه چاې  ،ونه كړو

مكاه ځچاې  ،ته هغه څاه راوباساي موږ
، هوګااه، بادرنااګ، تااره :وييااې راټوكَاا

 ( موسای یاې، نسك مسور( او پياز
يا څه چاې غاوره دي پاه بېكااره آ ويل: و 

تاه  شي يې بدلول غاواړد؟ ناو ياو  اار
ه درتا ،څاه ماو چاې غو اتي ،شئ كوز

 .موجود به وي

طََعاامت الله تعالی، د من او سالویدلته 
پااه باادل کااې، د بنااي اساارائیلو  َواِحاادت 

لخوا په مبارک آیت کې، د یاادو شایانو 
غو تنه غندلېز ځکه من او سلوی تار 

 .او غوره دي هغو ډېر خواږه، ګټور
 (.731/ 3ز الجامع ألحكام القرآن 311/ ۳  تفسیر ابن کثیر 

ناه روایاات  اشاعري لاه اباو موسای -۵

لاااه رساااول  دی، وایاااي: صاااحابه وو
څخااه د اساالم ترټولااو د غااوره  اللااه

خصلت په هکله وپو تل، هغاه مباارک 
َماْن َسالَِم الُْمْسالُِموَن ِماْن  ورته وویال: }
 .صحيح البخاري(  لَِسانِِه َويَِدِه{ 

هغه څوک، چې مسلمانان د هغه  ژباړه:
 دا  يد ژبې او الس له شر( څخه په امان و 

 د اسلم ترټولو غوره خصلت دی(.
نه روايت د ، وایاي:  له ابو هريره -6

څخاه ترټولاو د غااوره  لاه رساول اللاه
عمل په هکله پو اتنه وشاوه، ناو هغاه 
وویل: }إِيَْماٌن ِباللاِه َوَرُساولِِه{. قيال: ثام 
ماااذا؟ قااال: }الِْجَهاااُد ِفااي َسااِبيِل اللااِه{. 

 .ُروٌر{قيل: ثم ماذا؟ قال: }َحجٌّ َمبْ 
 (.322صحيح البخاري، برقم    

الله او د هغه پاه رساول ایماان په  ژباړه:
دا ترټولااو غااوره عماال دی(. چااا   لاارل

 وویاال: بیااا څااه شاای؟ رسااول اللااه
وفرمایل: د الله په الره کې جهاد کاول. 

وفرمایل:  چا وویل: بیا څه شی؟ هغه
 مقبول حج.

ناه روایات  له عبدالله بن مساعود -7

څخاااه  : ماااا لاااه پیغمباااردی، وایاااي
وپو تل: الله ته کوم عمال ډېار خاو  

ااَلُة َعلَااى  دی؟ هغااه مبااارک وویاال: } الصَّ
ثُمَّ ِبرُّ الَْوالَِديِْن{.  َوْقِتَها{. قال: ثم أّي؟ قال: }

 .الِْجَهاُد ِفي َسِبيِل الله{ قال: ثم أّي؟ قال: }
 (.13صحيح مسلم، برقم     

دا اللاه   ولنځ ادا کپه خپل وخت لمو  ژباړه:
 ابان مسااعود تاه ډېاار خاو  عماال دی(.

وفرمایل:  وویل: بیا کوم عمل؟ رسول الله

اباان بیااا لااه مااور او پاالر سااره  ااېګڼه کااول. 
 وویاال: بیااا کااوم عماال؟ هغااه مسااعود

 د الله په الره کې جهاد کول.وفرمایل: 
فرماایلي:  واياي: رساول اللاه ابو هريره -8

يَاِم بَْعَد } َشْهِر َرَمَضااَن َشاْهُر اللاِه أَْفَضُل الصِّ
اَلِة بَْعاَد الَْمْفُروَضاِة  ْفَضاَل أَ إِنَّ وَ ، الُْمَحرَّمُ  الصَّ

 (.3723 سنن أبي داود، برقم  .  {اللَّيْلِ  َصَلٌة ِمنَ 

د روژې له میاشتې وروساته، ترټولاو  ژباړه:
 روژه( ده او  غوره روژه، د محرم د میاشاتې

غااوره  ترټولااولااه فرضااي لمانځااه وروسااته، 
  تهجد( لمونځ دی.لمونځ، د شپې

کې، د احادیثو سره له دې، چې دغو مبارکو 

ټولاو  تاریوه شي په هکله، چې اسلم کاې 

غااوره عماال دی، پو ااتنه شااوې ده، خااو د 
هرې پو تنې ځواب پکې مختلاف راغالی 
دی. علماوو د دې علت پاه النادې ډول پاه 

 ګوته کړی دی:
L  د ځااواب مختلفااوالی، د پو اااتونکو د
االتو د مختلفاوالي لاه املاه دی، پاه دې ح

معنا چې د هر پو اتونکي لاه حالات ساره 

 سم، ځواب ورکړل شوی. 

L ځااااواب مختلفااااوالی، د وختونااااو د  د
مختلفوالي له کبله دی، داسې چې په یوه 
وخاات کااې، د باال وخاات پااه پرتلااه، یااوه 

 . ځانګړي عمل لومړیتوب لرلو
 (. 41/ ۳ز فتح الباري ۳/311 عمدة القاري 

 ویم: د اجتهاد له الرې د لومړیتوبونو پېژندنهد
پااارې  دویماااه هغاااه الر، چاااې اسااالم کاااې

لومړیتونه پېژندل کیږي، د اجتهاد الر ده، 
هغه اجتهاد چې د علماوو لخوا د ټاکال شاوې 

تګلرې، اصولو او قواعدو په رڼا کاې، پاه سامه 

 توګه ترسره شوی وي. د بېلګې په ډول:
 عالی فرمایي:الله ت د قیاس له الرې: -3
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ  

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ںں

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 32اإلسراء: چے   ۓ

چاې لاه  ،رب حكم كړ  د  او ستا ژباړه:
د او مور كو مه  چا بندګيبل د هغه پرته 

سره ياو لاه  پلر سره  ېګڼه كود. كه تا
ناو  ،هغو يا دواړه يې زړ ت ته ورساېږي

ته اُف قدرې مه وايه، رټه ياې ماه  یهغو 
 .او هغو  سره په درناو  خبرې كوه

ته  اُف( قدرې ویل ، مور او پلر كه چیرې
هااام نااااروا وي، ناااو وهااال،  اااکنځلې او 
داسې نور ضررناکې خبرې یاا اذیتنااکې 
کړنې، چاې آیات کاې یاې یادوناه ناه ده 
شوې، په اولی طریقې سره نااروا دي. دا 

لااه  الاانص(جلااي قیاااس  داللااة  حکاام د
  (.۵۵/ ۳۵روح المعاني   .الرې ثابت دی

 استصاااناع(  د د استحســـان لـــه الرې: -۲
کاې معدوماه وي، د ه عقد، چې مبیعه پ

خلکو د زیات تعامل له کبلاه، استصاناع 
 (.۲/ ۵ بدائع الصنائع .ګڼل شویجائز استحسانًا 

شاي عقاد پاه سره له دې، چې د معدوم 
 استصااناع(  اصاال کااې ناااروا دی، خااود

قد ته، د خلکو زیات تعامل او اړتیاا لاه ع

وجې، د اصل حکم پاه پرتلاه، دا لومړیتاوب 

 ورکړالی شوی چې عملي شي.
پاه احاادیثو کاې د  د مصلحت له الرې: -۳

غنمااو، وربشااو، خورمااا او ممیاازو یادونااه 
باید د فطر صدقه ورڅخه ادا  شوې، چې

و که یو څاوک د دغاو شایانو پاه شي. خ
ڼه، د فطر صدقه ځای، د نغدو پیسو په ب

ورکړي، دا هام جاواز لاريز ځکاه لاه دې 
صدقې څخاه موخاه، د فقیار اړتیاا پاوره 
کول دي او هغاه د نغادو پیساو لاه الرې 

هاام تحقااق مااومي، بلکااې  ااایي نغاادې 
پیسې لومړیتوب ولريز ځکه د خوړو په 
پرتله، نغادې پیساې د فقیار حاجات پاه 
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ترسااره کېاادای شااي، بلکااې دا 

ړو اصاولو د اجتهااد د ځاانګ کار
کې، پاه فقاه او د فقهااې پاه رڼاا

اصولو کې د ځیرک، ځواکمن او 
 برالسي عالم کار دی. 

د لومړیتوبونو په پام کې د نه نیولو 
 بدې پایلې:

کاااه چیااارې یاااادې مرتباااې یاااا 

لومړیتوبونه، له پاماه وغورځاول 
شااي او ټولااو اعمااالو او احکااامو 
ته په یوه سترګه وکاتلی شاي، 

پایلې الندې ځینې مهمې بدې 

 لرالی شي:
 .په ځای په جزئیاتو بوختېدلد کلیاتو -۱
د پلن او تګلرې د جوړونې پاه برخاه  -۲

کې، له باې نظماۍ ساره ماخ کېادل او د 
 کارونو په سم ډول نه ترسره کېدل. 

څااومره زیااار او خااوارۍ هاام، چااې د  -۳

لومړیتوبونااو پااه پااام کااې لااه نیولااو پرتااه 
ایسااتل کیااږي، بااې ځایااه مصاارفیږي او 

 اکلې موخې ته رسېدل ستونزمنوي.ټ
شخصي ګټو ته، د ټاولنې او د هیاواد پاه  -۴

 کچه پر اساسي او ملي ګټو ترجیح ورکېدل.      
غیر مهم ته پر مهم او یاا مهام تاه پار  -۵

  د بېلګې په ډول:اهم ترجیح ورکول 
مستحب یا نفلي عمل ته پر فرضاي  -ال:

عمل ترجیح ورکول، لکه څرنګه چې ډېار 
کاااارو او تسااابیحاتو تاااه ډېاااره خلاااک اذ 

پاملرنه کوي، خو په همادې کچاه فرضاي 

اعمالو تاه پاملرناه ناه کاوي، پاه ځاانګړي 
ډول هغه فرضي اعمال چې ټاولنیزه بڼاه 
لري، لکه: لاه ماور او پالر ساره  اېګڼه، 

خپلااولي پالاال، لاااه ګاونااډي سااره  اااه 
سلوک، د بېوزلو السنیوی، د منکر مخاه 

 ....   او داسې نور نیول
رّمااااتو مخکاااې د مکروهااااتو لاااه مح -ب

ته لومړیتوب ورکول، یا د غټاو پرېنودلو 
ګناهونو په ځای د وړو ګناهونو مخنیاوي 
ته ترجیح ورکول، هغه غټ ګناهونه چاې 

 له عقیدې ساره تاړاو لاري، لکاه: کاوډې،
لااه مااړو د اړتیاااوو پااوره کولاااو ، کهاناات

یا هغه غټ ګناهونه چاې لاه  غو تنه، او
تړاو لاري، لکاه: د  ټولنې او سیاست سره

زادۍ، انساااني آ  شااورا، ټااولنیز عاادالت،
کرامت له مېنځه تلل، کار ناا اهلاو خلکاو 
ته سپارل، ټولټاکنو کې درغلاي، د ملات 

شتمنۍ چور او تاال کول، بې ځایاه ماالي 
لکاه څرنګاه چاې ډېارو عرباي   لګنتونه
 کې لیدل کیږي(.هیوادونو 

دا او ورتااه نااور، ساار بېااره پاار دې، چااې د 
لپاره بدې پایلې لرې، لاه اسالمي  ټولنې

شاااریعت څخاااه د ناسااامې پاااوهې پااار 
 اخیستلو هم داللت کوي.

د اساالمي شااریعت د تطبیااق پااه الره  -۶
په کې، خنډ پیدا کېدلز ځکه د لومړیتوبونو 

 نه شتون کې کېدای شي:
د مصلحت او مضارّت تارمنځ موازناه  -ال:

او پرتلنااه لاااه پاماااه وغورځاااول شاااي او 
تااه ورکااړالی شااي،  لومړیتااوب مصاالحت

َدرُْء الَْمَفاِسااِد أَْولَاى ِمااْن  د  حاال دا چاې
( قاعااادې پااار اسااااس، َجلْااِب الَْمَصاااالِحِ 

 .لومړیتوب د مضرّت مخنیوي ته دی
 .(۰۹األشباه والنظائر، البن نجیم ص    

 منکر( د له منځه وړلاو پرمهاال، یا د -ب
نه نیولاو ساره، د هغه عواقب په پام کې 

  منکر( پرې مرتبټشونې ده تر هغه غ
شي، په داسې حال کې، چې شریعت د 

ُروِعاَي أَْعظَُمُهَماا  ،إَذا تََعارََص َمْفَسَدتَانِ  
ِهَماااا ( قاعااادې پااار َضاااَرًرا ِبارْتِكَااااِب أََخفِّ

بنسټ، له دوو کوچني او غاټ منکراتاو 

څخااه، لومړیتااوب د غااټ  منکاار( دفااع 
 .(۰1األشباه والنظائر، البن نجیم ص   . دکولو ته ورکړ 

له پورتني بحث څخه دا هم ثابتیږي، 
چې د لومړیتوبونو علم له نورو علومو 

 ره هم تړاو لري، هغه چې ورڅخه پهس
 فقه  فقه المقاصد( او فقه الموازنات(،  

 النصوص( سره تعبیر کیږي.

که دا او ورته نور لومړیتوبونه په پام کاې 
ونااه نیااول شااي، د اساالمي شااریعت د 

ګڼااې داسااې تطبیااق پااه برخااه کااې، 
سااتونزې زېااږوالی شااي، چااې د هغااه د 

 او حاکمیت مخه ډب کوالی شي.تطبیق 

پااه هماادې اساااس، د اعمااالو او احکااامو 
ترمنځ دغه پولې او دا مرتبې، چې الهي 

شریعت ورته ټاکلې دي، باید په پام کې 
ونیاول شاي. هغااه بایاد لااومړی لاه پااوره 
دقت، ځیرکتیاا او کاره څېړناې وروساته 

   ډول پلي شي. صحیحا په په ګوته او بی
 (...ادامه لري  

 اخځلیکونه:
 القرآ  الکری". .9
 ححيح الاخاري.  .7
 ححیح مسل". .4
 سنن مبي داود. .4
 ت سیر الرازي. .4
 ت سیر ابن کثیر. .6
 الجامع ألحکام القرآ . .2
 روح المعاني.  .8
 عمدة القاري.  .1

 فتح الااري. .90
 بدائع الصنائع.  .99
 .األ،ااا والن ائرن البن نجی" .97
 ن د دکتور قرضاوي لیکنه.فقه األولویاا .94
 ن د محمد الوکیلي لیکنه.فقه األولویاا .94
فقااه األولویاااا فااي صاال مقاحااد ال ااریعة  .94

 اإلسالميةن د دکتور عاد السالم الکربولي لیکنه.

 توپیر.
د نااار او  اااځې، کاااوچني او لاااوی،  -۲

شاااتمن او نېساااتمن، پاااوه او ناپوهاااه 
 ترمنځ توپیر.

تخصص په پام کاې نیاول: د بېلګاې  -۳
په ډول: د ډاکټار پاه نازد ترټولاو غاوره 

عمل، د  وونکي په نزد لاه ټولاو غاوره 
 عمل څخه مختلف وي. 

د وخاات، ځااای، حاااالتو او شاارایطو  -۴
 توپیر په پاام کاې نیاولز ځکاه یاو شای
چې د یاوه کاس، وخات، ځاای یاا ډلاې 
لپاره غوره وي،  ایي هغه د بلې ډلاې، 
ځای او کس په وړانادې، د لومړیتوبوناو 

په کتار کې، ځای یې تر ټولاو وروساته  

 وي. د بېلګې په ډول:
ه شاتمنۍ لاري، کس، چاې ډېار یاو  -ال:

کاوي، پاه داساې هر کال نفلاي حاج ادا
حال کې، چاې ټولناه کاې یاې، ځیناې 

د مرګ له خطر سره مخ  خلک له لوږي

لاي حاج وي، نو دې صاورت کاې، پاه نف

نېک کار کې مال لګول، که څه هم، یو 
دی، خو د دې په پرتله، د لومړیتوبوناو 

ډېار  مص فولپه تله کې، په مسکینانو 
 غوروالی لري.       

د فتنو په وخت کې، د خلکو مېانځ  -ب
کې اوسېدل، هغوی تاه نصایحت کاول 

ر کاول لومړیتاوب او په اذیتونو یې صاب

لري او که دا کار شاونی ناه وي، ناو بیاا 

 لومړیتوب اعتزال او یواځیتوب ته دی.
یااد د دې یادونااه وشااي، چااې د دلتااه با

پااااه بنسااااټ، اساااالم کااااې  اجتهاااااد
توبونااه پااه ګوتااه کااول، د هاار چااا لومړی

نه دی او نه هم بې اصولو او قواعادو کار 
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 اندیشی پیامبر اسلام خیر صلح جویی و

 قبل ا  بعثت:

ادنك   قا  از سييمار گرامی اسليم
ب  مقيم شيمخ رسيل  ماعهو  گهردد، 

 و ير انددش، صهلس اهواه، مهربهين،ا
 فرديدر  مظلومين بود.

را ب   قا  از ادنك  محمد tالل 
سييماری برگ دند؛ سه  سهيل ا له  

فرمود تي او را  والوت را برادش، تقددر
 برای ادای مسؤولي  سهترگی كه  در

ادههع  انتظههير اوسهه  آمههيده سههيزد،
 ولي  به رگ، همينهي تحمه  بهيرومس

ره جهين و به  امين  اظي  و تغيير چه
جه  هدف  راه آوردن مسير تيردخ در

اسيسههی آفههردنش، تأسههيا جيمعهه  
ع امنيهه ، تحكههي  ههههانسههينی، تأمي

  و نجيت بشرد  از گمراهی و ههادال
و دراشههينی    سههویيوت بههههههشق

 سعيدت اس .
جنههف  جنههف فجههار) اشههتراد در -1

 برقراری صلح: عاصیان( و

( سهيل   َ15زمينی ك  رسول اكرم
اشهترا   فجهير نارد اهونيع شد، در

بيزارَاكيظ( بيع  نمودند. ادع جن  در
قايل َبنی كنين ( از ه  سيمينين قردش 
و قايلهه َقيا ايلههين( درگرفهه ، 

ههي حهرو بهع كنينی فرمينده قردش و

ادع جن  به  سهاب كشهت  امي  بود. 
شدن س  تهع ازمهردان قايله  قهيا 
 توسط شخصهی بنهيمَبراض( از قايله 

« حرو فجير»ف  ك  ب َبنی كنين ( درگر
ههيی در آن، احترام ميه معروف گرددد؛

 حرام و حرم  حرم را سي  نداشتند.
 دردع جنه  حءهور سييمار اسليم

 ديف  و تيرهيی اموهيدش را برای تيهر
اندازی آميده می سيا . تي ادنك  هر دو 
قايل  سيشنهيد صلس قردش را بي شروط  

 «13» منيسب سذدرفتند.
پیمهان  ) ولف الفضهاشتراد در حله -2

 حههم مظلههوم: جههوانمردی( و دفههاع ا 
 ولاسليم در حلهف الفءه سييمارگرامی

َسيمين جهوانمردی( به  دناهيل جنه  
نمود.  قاهيدلی از  اشترا  اونيع فجير

 سههرای قههردش در مههيه ذوالقعههده در
گرد آمده و  َاادالل  بع جدمين تيمی(
مك  مظلومی  سيمين بستند ك  هرگيه در

او سشتاينی  يدی ك  بيشد ازهرج بييدد از
 كنند و حقش را  از زورمندان بستينند.

اشهتراكش  از حءور و حءرت محمد
می كهرد،  ادع سيمين همواره افتخير در

حتی سا از ادنكه  به  مقهيم رسهيل  
مشرف شدند فرمود  درَسرای اادالل  

سيمينی حءور ديفت  ك   بع جداين( در
دوس  ندارم ب  جيی آن شتران سهر  

؛ ادع معءل  ب رگ را بهي داش 
شيوه حكيمين  ح  نمهود. كه  
مؤراين و سيره نودسهين ادهع 
مهيجرای تهيردخی را در كتههب 
اودش تح  انوان بنيی كعا  

 و حكمي  ثا  نموده اند.
داستان بنای کعبه و داوری صلح 

 :آمیز پیامبر

اين  كعا  بهي تخه  سهن  
هيدی بلندتر از قيمه  انسهين 

 در ددههعی را،  دارا بيشهه  و اگههرمههو
ني  ب  آن فرا اوانهده شهوم،  (اسليمَ

 «15»آنرا می سذدرم 
 برقراری صلح میان سران قهری  در -3

 تثبیت جایگاه حجر الأسود:

صلس جو، مدبر و اير  رسول اكرم
 انههددش بههود، در حهه  منيزاههيت و

داشه    برقراری صلس مهيرت ايصی
سنج سهيل  بودنهد كه   سی و آنجنيو

سران قردش ب  تجددهد بنهيی اينه  
كعا  هم  گميشتند.. امّهي در تثايه  

َحجراليسود( ميين اود چنين  جيدگيه
ااتليف و منيزا  نمودند كه  ن ددهک 
بود ب  جن  و اونرد ی ميين قايده  
قردش منجرگردد.. تهي ادنكه  محمهد 

را ب  داوری ميهين اهودش  مصطفی
وی بي فراس  و درادتی كه   برگ ددند،
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ذرا  در اههد معمولی، به  ارتفهي  نه  
سيات  شده بهود؛  ؛حءرت اسمياي 

سقف ني  نداش . اهده دهی از سهيرقين 
دس  دكی كردند و گنجينه  ای را كه  
درداا  كعا  بود ب  سرق  بردند. از ادع 
گذشت  ب  ايطر آنكه  دهک سهياتمين 
بسيير قددمی بود، تحه  تهأثير اوامه  
طايعههی بنيههيدش سسهه  شههده، و 

. سهنج ددوارهيدش شكيف برداشهت  بهود
سيل سيش از بعث  ني  سيلی بنيين كهع، 

رام حو به  مسهجدالدر مك  سرازدر شد 
راه ديف . چي ی نمينده بود ك  بنيی كعا  
كيمليً فرو رد د. قردش، ب  منظهور حفهظ 
حرم  و مكين  كعا  نيگ در شدند بنيی 
آن را تجددد كنند. بي دكددگر ه  سخع 
شدند ك  در كير تجددد بنيی كعا  ج  از 
دارادهی ههيی سهي  و سهيكي ه اسههتفيده 

ادع رو مهرد  زنين زنيكير، سود  نكنند؛ از
از داد و ستدهيی آميخت  ب   شده حيص 

ربي، و هرگون  اموال شاه  ني  و مشتم  
بر ح  الني  را نمی سذدرفتند. ابتهدا از 
ودران كردن اين  كعا  هرا  داشهتند؛ 

كير را  «ولید بن مغیرة مخزومی»  سرانجيم،
آغيز كرد. تار را ب  دس  گرف  و گف   
بير اداوندا، مهي جه  كهير ايهر ههدفی 
ندارد ! آنگيه، دو ركع اصلی كعاه  را بهي 
ضربيت اودش ودران كرد. وقتهی مهردم 
دددند ب  او آسيای نرسيد، ب  تاهع وی، 

بهر اههده « بهيقوم» بنّيدی رومی ب  نيم
 گرف .

هنگيمی ك  سياتمين جددهد اينه  
كعا  به  موضهع حجراليسهود رسهيد، 

دچير ااتليف زديدی شدند و ههر مردم 
اواس  ادع افتخير نصيب ای میطيدف 

او شود، ااتليف آنهين شهدت ديفه  و 
همددگر را به  جنه  و قته  تهددهد 

و ن ا  بر سر ادع مسأل  چهير دي  كردند،
ب  طول انجيميهد، و تهي  سنج شاين  روز

آنجي بيلي گرف  ك  ن ددک بود ب  جنگی 
اينمينسوز در حرم  مع الههی تاهدد  

ب  « ابوامي  بع مغيرۀ مخ ومی» گردد. 
آنين سيشنهيد كرد  نخستيع كسهی را 
كههه  از دروازه بنهههی شهههيا  وارد 
مسههجدالحرام شههود، در ارتاههيط بههي 
مشيجره فيميبيع حك  قرار دهند. ادع 

م  سذدرفتند. مشي  اداونهد نظر را ه
ساحين ني  برآن تعل  گرفه  كه  آن 
فردی ك  بيدد از راه می رسيد، حءرت 

بيشد. وقتی ادشهين را از دور  محمد
  دددند جملگی فرديد برآوردند 

این شخص امین اسهت  مها او را قبهول 

 داریم! این شخص محمداست.

وقتی ب  ن ددكی آنهين رسهيدند، و  
آنين درديف  كردند،  گ ارش ميجرا را از

اايدی از آنهي دراواس ، آنرا سهع كرد 
سود را ميين آن نهيد، و سران و حجرالي

اش  كه  هركهدام    درگير را وا ددقاي
چيدری( را بگيرند، و گوش  دی از ردا َ

ب  آنين دستور دادند ك  ااهيی حيمه  
حجراليسود را بيلي و بيلي بييورند. وقتهی 

ع اهودش ك  حجراليسود را به  موضه
ن ددک گردانيدند، آن حءرت بي دس  
ماههير  اودشهههين حجراليسهههود را 

روی ددهوار برداش  و در جيی اودشَ
قههرار داد؛ و ادههع راه حهه  كعاهه ( 

بههود كهه   اردمندانهه  و حكيمينهه  ای
 همگين ب  آن رضيد  دادند.

   قبیله یهود: ایجاد صلح میان دو -۴  

دوس  و دشهمع به  راسهتگودی، 
لس جهودی سيهيمار امين  داری و صه

 ؛ معتقد بودند  دهوددين كه اسليم
سرسخ  تردع دشهمع آن حءهرت 
بودند، می آمدند، و ب  فيصهل  ههيی 

تسهلي  مهی  آنحءرت صلس آمي 
 شدند.

سيش از اسليم درميين دههود بنهی 
قردظ  و بنی نءير، رسه  و ضهيبط  

اگر  اجيای وجود داش  و آن ادع ك 
از فردی از قايل  بنی قردظه  فهردی 

قايل  بنو نءير را ب  قت  می رسيند، 
شههد و  قصههي  از وی گرفتهه  مههی

نءهير چنينچ  فهردی از قايله  بنهو 
ب  قته   فردی از قايل  بنی قردظ  را

وی،  می رسيند، درمقيب  اون بههيی
بير دكصد شتر ارمي بيدهد داده مهی 

اسليم  شد، هنگيمی ك  ادع جردين در
محءهر آن  سيش آمد، بنو قردظ  به 

از ادع بی ادالتی شهكيد   حءرت
كردنهههد و ادشهههين مطهههيب  بهههي 
دستورتورات حك  قصي  را ب  طهور 

 «11»مسيودين  اجرا فرمود.
 

 منابع و مآخذ:

( ؛ قلنب 1٥٢ -1/1٥4ابن هشنا  ) -16
  م اضنننننرات ٧61جزینننننرر العنننننرب  ص 

 1/63تاریخ االمم اإلس ميه )
  ٢٥المختنو   ص سيرة النبی  الرحين  -1٢

 . 1٨٨ -1٨4  ص 1نقل از سيرر ج
. بنه 1٧3شمایل و اخ   نبنوی  ص  -1٥

 نقل از ابو داود  کتاب الدیات.
 

 

روز بعد ودران كردن كعا  را ادام  
دادند تي به  آن سيده  ههيدی كه  

ود، نههيده به ؛حءرت ابراهي 
رسيدند، از آنجهي تجددهد بنهيی 
كعا  را آغيز كردند. نخسه  ههر 
بخش كعا  را تقسي  كردند، و ب  
هر قايل  سهمی از آنرا، ااتصي  

دک نو   دادند؛ افراد هر قايل  ني 
سن  ب  اصو  را گرد آوردنهد، 
و ب  سياتع اين  كعاه  مشهغول 
شدند. تجددد بنيی اين  كعاه  را 
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ډولونه ېد خطب
خطاباه د خپلاو  ،ارسطو په خپل کتااب کاې

ډولااه  ېپااه در  ې،فلساافي دالیلااو لااه مخاا

چااې یااوه یااې استشاااري بلااه یااې  ې،ویشاال

خااو  ده.یااې اسااتداللي  درېیمااهقضااایي او 

وضاوع او خطیاب نویو څېړنو بیا خطبه، د م

سیاسااي، قضااایي،   حالاات تااه پااه کتااو، پااه

ډولونااو  (نظااامي، ټااولنیزه، علمااي او دینااي

سااره لااه یااو باال کلااه  ېدا خطباا وېشاالې ده.

لکه دیني خطبه چاې خطیاب پکاې نلي، ن

  کله سیاسي یا نظامي خطبې ته الړ شي.

 برخې ېمهم ېد خطب
 :څلااورو برخااوپااه لااه خاوا  د ارسااطو ،خطباه

ه، وېناال ل او خاتماا، عاارص، تاادلیهمقدماا

عنصاار، د باال  ځینااو پوهااانو یااو شااوې ده.

 دی او کااړی تورزیاااهاام  ومپااه ناا (تنفیااذ 

برخااو  ېخطبااه یااوازې پااه در ځینااې نااورو بیااا 

 خاتماهاو  منځپانګاه، مقدماهچې له: ده،  ېویشل

 .عبارت دي څخه

 پړاوونهويناوالۍ  د خطابې او
څخاه  پړاوناومهماو  ېهره فناي چااره لاه در 

 او (ایجاادد   ېتاه یا مړنيلاو  ېچا ،تیریاږي

ته  وروستنياو  (تنسیقیې  بل ته  (،ابتکار 

  .ویل کیږي پړاو (تعبیرد  یې 

 يګاون ېبه هام پورتاه در انو ویناوالۍ یا خط

چاې  ،دا دی مرادنه  (ایجاد له  ي.لر  پړاوونه

زړه  ت او ترکیب ولاري، پاه  ه جوړخطبه 

مشاتمله وي، الفاظو غوره او معلوماتو  ېپور 

اغیزې په لرلو ساره، د اورېادونکو  ې څو د 

 (تنسیق  له ،احساسات او جذبات راوپاروي

 د مقاباال لااوري دالیاال ي ساالباو ثااابتول( 

 ردول(.

ــه: عنصاار پااه یم ېاادر د  (تنساایق د  خاتم

 کیااږي. ېوروسااتۍ خباار  توګااه، دې کااې

خاتماااه  نګااه چاااې د خطیااب ویناااا پاارر څ

ه پاملرناه هغاو ر ېاډ هغاه بایاد ناو ،تمامیږي

 قناعتدونکو د ېد اور  خبرو ته ورکړي، چې

او  یعواطف راوپاارو هغوی د  ،ګرځيسبب 

لته باید دي. زړونه یې تر اغېزې الندې راول

 شي. بیانهم  موخه خطبېد 

  تعبيرب: 

او  ولبیاااان خطباااې موضاااوعد یعناااې 
 (حسن تعبیر  .رسولیې اورېدونکو ته 

  .ياساس تشکیلو  مهموینا خطبې او د 

 :يش نی ل ځ ئڼ   ال هو هام ټ ارن و  درتو
د فصااااحت، بلغااات، معااااني او بیاااان  -۳

 .مراعتول قواعد

او د حاال  ولت رعاایتحااال  ودونکېد اور  -۲

راد، الفاظ او معلومات په  ه او منطقي مڅخه 

ډول ترتیبااول او تنظیمااول دی او لااه  تعبیاار( 

، معلومااات پااه ساامه توګااه وړاناادې مااراد څخااه

  .يکول د

  تنسيقال:: 
اثباات،  -۲مقدماه،  -۳: لاري عنص ونه درېدا 

 .تمهخا-۱

ه کې درې باید مقدم والیناخطیب یا و مقدمه:

لومړی دا چې په  اه  :ټکي په پام کې ونیسي

 ېاو خلک ځان ته متوج جلبپیل سره، زړونه 

خطبې موضوع په اجمالي دم دا چې ی. دوړيک

ډول وړاندې کړي. درېیم دا چې خطبه پاه څاو 

او عنوانو د وېشلو له الرې، د اورېادونکو شاو  

 پیدا کړي.ې وینا ته ليوالتیا خپل

 غااوره،چااې الفاااظ  هدا د :یااا افتتاااح پیاال ااه 

   .څرګنده ويلنډه او او معنا منطقي سبک 

 لري: برخې څلورالندې افتتاح   ه

بي لاه  ،موضوع په شرحه کې ېدا چې د یو  -۳

 وشي. پیلتکلفه 

، پاه  او ،بیاانیاا موضاوع چې د مطلب دا  -۲

 .الفاظو پیل شيزړه را کوونکو خوږو او 

 تونهعل ې موضوعد یو  ،دونکو تهېدا چې اور  -۱

 شي.، په لنډ ډول بیان او دالیل

 په وینا ،چې د حال له غو تني سره سمدا  -۴

څخاااه کاااار  ېاو اشاااار تلاااویح ، ېکناااایلاااه کاااې 

 شي. واخیستل

پاه  ،دی عنصارم یادو (تنسایق  چاې د اثبات:

پاه  ،وینا د موضاوع تاییادخطبې یا د دې سره 

 . کیږيه برهان او دلیل سر 

 موضوع په دالیلاو  ډوله دی: ایجابياثبات په دوه 

د پااه پااام کااې نیولااو سااره، مقتضااا 

د  ،خلکو سره ېاو سوی ېطبق ېهر 

 .کول ېهغوی په ژبه خبر 

 ،د خبرو طارز بایاد مختلاف وي -۱

، کلااه ګڼال کلااه باداو  ساتاینهکلاه 

 څااه هاار دا .تشااویق او کلااه تااوبیخ

کې ترې خپل مناسب ځای باید په 

 .ګټه پورته شي

باید له خپل حاال ساره  والوینا -۴

د ساپین  ېیعنا ،تعبیار وکاړي ،سم

ږیرتوب په وخت کې د زلمیتوب او 

 .کارويونه  ونهبالکعس تعبیر 
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ر اهمیت ېډ په ټیټ یا لوړ غږ خبرې کول -۵

نرمۍ په او د  ډولیو غوسې پرمهال د  .لري

 وشي. وکارولباید  رتعبیبل ډول وخت کې 

له خبرو سره، د بدن غړو ته، په مناساب  -۱

 . هم ارز ت لري ډول خوځنت ورکول

 او آداباصول  ېد خطب
چې د خطیب بنسټیزه موخاه دا ده چاې  دا

نو ده ته  ،ز ولريېد خلکو په روح او زړونو اغ

په دې الره کې یوازې د دالیلو وړاندې کاول 

ورتاه  هبېر لاه دې سار ېبلکا نه ناه کاوي،بس

نېکاو خویوناو او  او آداباو چې پاه  ،پکار ده

پااه دې کااار سااره  خپاال ځااان  ااکلی کااړي.

او پاااه نفساااونو  والیمااااتور زړوناااه  خطیاااب

  کوالی شي.برالسی پیدا 

 :یادونه کیږيآدابو اصولو او دهمدغو الندې 

اړوناده برخاه  څاو ه ویناوال هڅه کاوي  -۳

 ،ساره درلودلاوکې د خپلو علمي وړتیاوو په 

ي او کو ااښ کااوي يي وینااا هناار و ااد خپلاا

او تجزیاې لپااره هار  ېچې د مسایلو د شنن

ځکااه  زاړخیاازه او دوامااداره مطالعااه وکااړي

بډایااه  ۍمطالعااه د انسااان معنااوي شااتمن

 باید د  ې خطبې لپاره هرخطیب نو  .کوي

کاریم، تفسایر،  . د قرآنوکړيوخت مطالعه 

فقه، سیرت او نورو اسلمي علومو کې بایاد 

او  ووځایاه فتاوا ېبا دت ولاري او مهار  کافي

 .  کړيورکولو ډډه و له ناسمو معلوماتو 

او  يمنطقا ې،غیبل یحې،فص ،په روانه ژبه -۲

عاام فهماه سااده او  .وکاړي ېخبر  ېڅرګند

په  اړتیاد  ي.وکارو او عبارتونه  کلمې، جملې

شاي څاو  ېادالییوه خباره تکرار  صورت کې

. کاوم دونکي ترې بشاپړ مطلاب واخلايېاور 

 ،نااه لااريو اوال چااې فصاااحت او بلغاات ویناا

لاه چاې خلاک یاې  ي،نه و  داسېخبري یې 

 .يد زړه په مینه واور ستومانتیا پرته 

 لاه ي.مرسته کو ورسره خوالي کې ت په پأ جر 

غوره ده چې خطیب څو لحظاې  ېخبرو مخک

ویناا پااه ډاډ،  ناسات وي اوآرام پاه پټاه خولااه 

 . کړيپیل  ۍاو خوشال يورین تند

یاد مخکاې موضوع په هکلاه باخطبې د د  -۴

له هغو ټول شي او له مخکې اړین معلومات را

 موضاوع څاو ېچمتاو شاو  ېڅخه وروساته د

کاه د موضاوع مهام  .ځلې  ه ولوساتل شاي

پاه پاام هغاه یکال شاي او کې ولغاذ ټکي په کا

ناو دا باه د  کې نیولو سره خطبه وړاندې شي،

بااې لااه کااوم خنااډ ساابب شااي چااې وینااا  ېد

 .څخه منظمه واورول شي

څااو  لاارلزموضااوع بشااپړ حاکمیاات  رپاا -۵

بشاپړه او  اه ټااکلې موخاه پاه  اورېدونکو ته

  .ولیږدول شي توګه

لاه موضاوع بهار بایاد له اړتیا پرته خطیب  -۱

 . ونه وځي

ی شاي: اکاړ  جوړ ېداسباید د وینا ترتیب  -۲

و یادر ېده پا .، پایلاهمنځپانګه  محتوا(پیل، 

او بریالۍ وینا لپاره  ېد   ،شلېبرخو د وینا و 

 دی.  مهم عنصر

نه دومره لناډه وي،  خطبههڅه وشي چې  -۸

چې مطلب یا پیغام یې تحقق ونه مومي او نه 

دومره اوږده وي، چې د ستومانۍ سبب شي، 

لکې د اړتیا له مخې او مقتضای الحاال ساره ب

له بي ځایه مثاالونو، وي. هدف لرونکې برابره 

 . ټوکو او کیسو باید ډډه وشي

 ،ناه شايړاندې تیزۍ سره هم باید و ېپه ډیر 

چې څوک پري پوه نه شي او نه دوماره کاراره 

 . په خوب راوليچې خلک  ،وي

 ،شااي خطباه وړاناادېلااه دې چااې  ېمخکا -۰

درک او د ه د حااااال غو ااااتنلااااومړی بایااااد 

کچه معلومه شاي او بیاا د  ېد پوهاورېدونکو 

مطابق خبرې وشاي او د ویناا  ېهغوي د سوی

 ،داساې کلماات او جملاې کاارولکاې پیل  په

 .یه غوږنیولو ته وهڅوي پا تراورېدونکي چې 

څخااه  (ي عنهماا رضا اللاه ابان عمار عباد لاه

لی اللاه علیاه  ص رسول الله ی، وایيروایت د

 مَ لِّ کَنُ  نْ أَ اء یَ نبِ اأْلَ  رَ اشِ عَ ا مَ رنَ مِ أُ  : لي( فرمایوسلم

  .م(هِ ولِ قُ عُ  رِ دْ ی قَ لَ عَ  اَس النَّ 

 ،تاه امار شاوی ۍ: ماوږ د پیغمبراناو ټاولژباړه

 پاه کچاې ېچې له خلکو سره د هغوی د پوه

 وکړو. ېخبر 

 ااه ویناااوال د یااو پیغااام رسااوونکي پااه  -۳۹

لاري، ِحاس و  زېاباید دومره ځیرکتیا او ت ،توګه

ډول خپال  کاومچې پوه شي مخاطبینو ته په 

د فکاار، ذهاان او زړه لااه  بایااد .يپیغاام ورسااو 

 پلوه حضور ولري.

 لااهمهااال  ااه ویناااوال بایااد د وینااا پر  -۳۳

د سااترګو اړیکااه  ،خپلااو مخاااطبینو سااره

، ناه دا خواتاه وګاوري ېهر  . هغه بایدولري

څو محدودو کسانو کې ساترګې  یوه یا چې

 کلااه نااا کلااهدارنګااه هم وي. ېنیااول ېخناا

د ځکااه دا چاااره  يزمخااطبین وپو ااتل شا

د هغااوی د او تاه وراړوي ټولاو پاام خطیااب 

 .يستومانتیا مخه نیس

پاه دلیال او  خطبهچې  ،کو ښ وشي -۳۲

همدارنګااه د  .شااي ېوړانااد ډول يمنطقاا

سامو بایاد لاه  ،پاه موخاهکره والي خبرو د 

نکلوناو او د مشارانو  ي پېناومتلونو، تاریخ

هم ونو څخه ګټه واخستل شي او له حکایت

 ،ولوسااتل شااي ېساام ېهغااه ادبااي ټااوټ

 ویل کیږي.  ېچې په عام ژوند ک ېکوم

چې خپال پیغاام  ،خطیب باید وارزوي -۳۱

او  یرساوالپه سمه توګاه ته  یې مخاطبینو

لاه الرې غبرګاون د  دا کاار د خلکاوکه نه؟ 

 .ترسره کېدای شي

 ،د خلکاااو د توجاااه د جلبولاااو لپااااره -۳۴

مناسب او پااک لبااس پاه تان باید خطیب 

 لاهد خبرو  ، چېمنظم بدني حرکات ي.ولر 

 ترسااره کااړي. ساام وي،یااې مفهااوم سااره 

د  ه تنظاایم او مهااار کااړي او هماادارازغونااډ

 تاه ياو ټیټاوال يمهال د غږ لوړوالر خبرو پ

 . وي پامباید  یې هم

، ې ويبایااد ر ااتیند خطیااب خباارې  -۳۵

ه لااکړنااې یااې لااه وینااا سااره براباارې وي، 

ي، خپلااه ولاار  يدونکو سااره خواخااوږېاااور 

 ېده ځکه پامینه او همدردي ورته و یيز 

خطباې تاه پاه سره زړونه ډاډمان کیاږي او 

 .نیولو ته الره هواریږيغوږ  شو  سره

او عواطفاو اورېدونکو د د خطیب باید  -۳۱

 ولري.د راپارولو مهارت احساساتو 

خطیااب بایااد د د دې ټولااو ترڅنااګ،  -۳۲

 .کاړيو وټین ته هم پاملرناه خوراک ر  پل خ

ډډه وکاړي، چاې بایاد له هغو خاوړو څخاه 

 . الی شيلر ز ېمنفي اغ یېنېغ په نېغه پرغږ

 :اخځلیکونه
 صدیح ط لو )طق طو یڼ(.  -۳
ممېاا نننننننننننننن)، رر ننننننننننننننا  ارء  )وب ننننننننننننننا  بنننننننننننننناړه: دکتنننننننننننننن ر   -۰

 و  مرب ج    ځن(.
 .يد فمم ج  ل و  ممېاا )،   -۱
   واش ر.ما ل مراشا  ځممېاا )، ر   -۴
  لی ط   ظ.ر ،ممېایا و  ممېاا ) ځمو مد  -۲
 .و  ممېاا ) ځ طهارمک ممېایا  -۱

  هب وب رها.ها رها، تاریخها فی هممېاا )   -۷

. أت سره بایاد ویناا وشايپوره جر -۱

په ویناوالۍ کاې پاه ځاان بااور خاورا 

مهم دی او د وینا پرمهال باید داسې 

وینااوال چاې د  ،شايترسره حرکات 

یۍ قوت او ځاواک و ایي او وارخطاا

هکلاه  ېده پا ته فرصات ورناه کاړي.

ز ځکاه زیاات تمرین ته اړتیا ده زیات

ال  أت زیااتوي اوتمرین د ویناوال جر 

 .کاوي یکاې پیااوړ  یې په خپله ویناا

 ه مطالعه هام د خطیاب معلوماات 

د وینا پرمهاال د کلمااتو لاه  ،زیاتوي

کااوي او د نااه مااخ یااې سااره کمناات 



 

    

 

 

   

 

 

3۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سریزه
کوم حقوناه چاې د اسالم مباارک دیان 

 ااځو تااه ورکااړي او هغااه درناااوی چااې 
 ااځه ورڅخااه پااه دې الهااي دیاان کااې 

ساااری یااې پااه هااې  باال  ،برخمنااه ده

 او قانون کې نه لیدل کیږي. مذهب
 ،د لیکنې دې لړۍ کې ماې هڅاه کاړې

چې اسالم کاې د  اځو احساسااتو او 

حقونااو تااه د درناااوي ځینااې بېلګااې د 
 وړاندې کړم: شرعي نصوصو په رڼا کې

 بېلګه ۍلومړ 
درناااوي او لااه   ااځو تااه داساالم کااې 

هغوی د برابروالي ياوه  نارینه وو سره د
ه آدم او ټول خلک لا بېلګه دا ده، چې

 يڅخه پيادا شاو  (عليهما السلم حوا 

دټول بشاریت اسااس ي، هغو  چې د
 تشکيلوي، الله تعالی فرمايي:

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

ڇ    ڍ    ڇچ   چ  ڇ  ڇ

 32الحجرات: چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ
ــاړه: لااه يااوه  سااېاې خلكااو! مااوږ تا ژب

 ي یاساتپيادا کاړ   ځېنارينه او يوې 

مونااه او قبيلااې وګرځااولئ او بيااا مااو قو 
 ترڅو سره وپيژنئ.

 ېد اللااه پااه وړانااد کااېپااه حقيقاات  
عزتمن هغه څاوك  ډېرتر ټولو  سېستا
پرهېزګاار وي. ډېار  کاې سېتا چېد  

 .  ه پوه باخبر دالله بې شکه 
 مه بېلګهيدو

خپلو پېرزويناو  انسانانو د رالله تعالی پ
کااې لااومړی د لوڼااو او د يااادونې پااه لړ 

و يادونه کوي، الله تعالی ورپسې دزامن

  ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈچ  فرماااااايي:

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې      ۅٴۇ  ۋ  ۋ

 71الشور : چې  ى

ــاړه:  ځمکااېساامانونو او آد اللااه لااره  ژب
پياادا هغااه ، څااه چااي غااواړي هد ييباچااا

 ېياې خو اه شاي لاوڼ چاېکوي، چاته 

يې خو ه شي زامن  چېچا ته  او وركوي
  .وركوي

 مه بېلګهيدرې
کلااه هاام چااې د  :م، ډېاار ځلاايكااري قاارآن

هام ورساره  اځې  کوي نارينه وو يادونه
اللاه لکاه د ا  کاې ذکار کاوي يپه يوه س

 :په دې فرمان کې تعالی
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  

 337النساء: چڑ  ک
وکاړي  وناه ه عملچې هر څوك او  ژباړه:

مؤمن وي، خو چې ه يننارينه وي كه  ځ
لک به جنت ته ننوځي او د نو دغسې خ

خورما زړي د چاود په اندازه به ظلم پرې 
 ونه شي.

 څلورمه بېلګه
اساالم  د ، ااځو تااه ددرناااوي پااه لااړ کااې

هغه مشركانه دود له منځاه  ،مبارک دین
لوڼااو پااه  چااې لااه مخااې بااه يااې د ،وړی

، کېادهشارم احسااس  دسره، پيداينت 
 الله تعالی فرمايي:

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ 

   ڍچ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ     ڃ  ڃ

ڑ  ڑ  ک    ژڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 31 - 31النحل: چک
ــاړه:   مشااركينو(لااه دو چااې كلااه او  ژب

زياار   (زيږېاادو د  تااه د لااور هڅخااه يااو 

له غوسې تور اوړي او تك یې ، مخ يشو
هغه ناكاره خبر له امله چې  دډک وي * 

 چاېده اورېدلى، خلكاو ناه پاټ ګرځاي 
 خپله لور( له شرم سره ساره وسااتي او 

، ګاورد! خنه کړيكه په خاوره كې يې 
د  څومره ناوړ  حكام د  چاې دو  ياې 

 .الله په هكله( كوي

 پنځمه بېلګه
يوه بله بېلګه د درناوي، چاې اسالم یاې 

ه دود لاه منځاه وړل هغ دلري،  ځو ته 
ۍ مخې به ياې لاوڼې ژوناددي، چې له 

ڤ   چ مااايي:، اللااه تعااالی فر خناایدلې

 1 – 1التكوير: چڦ  ڄ  ڄ  ڦڦ   ڦ  
 ااخه شااوې ژوناادۍ چااې او كلااه  ژبــاړه:

، چي هغه په كومه نجلۍ وپو تلې شي
 ګناه وژل شوې ده؟ 

د دې ترڅنااګ  راز رسااول اکاارم هماادا
له لوڼاو ساره زياتاه میناه چې خپله یې 

امت یاې هام هڅاوالی څاو هغاوی  ،لهلر 
هام لاه خپلاو لوڼاو ساره میناه او 

پااه احااایثو کاای  .ړيمحباات وکاا

 محماد بيُّ كان النَّ }چې:  يراغل
تِ فِ  عُ رَ زْ يَ  بَّ البنات، فكان ه حُ ي أُمَّ

يحمااُل أُمامااة بناات ابنتااه علااى 
ي، فااتذا سااجد لِّ َصااه وهااو يُ عاتِقاا

 «3».{ها، وإذا قام َحَملََهاعَ ضَ وَ 
بااه د خپاال  رسااول اکاارم ژبــاړه:

لاه لوڼاو ساره امت په زړونو کې، 

لمسااۍ  پلااهه پیاادا کولااه، خمیناا
به يې پاه لمانځاه کاې  لامامه

سجدې  د پر خپلو وږو سپره کړله
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او مکه( کېنولاه ځ پر په حالت کې به يې
کېاده، لاه ساجدې څخاه پورتاه چې به 

 اخيستله.هغه به یې ورسره و 
ُحبَِّب إِلَايَّ په یو بل حدیث کې فرمایي: }

نْيَا النَِّساُء، َوالطِّيُب، َوُجِعلَْت ُقارَُّة  ِمَن الدُّ
َلةِ َعيْ   «3».{ِني ِفي الصَّ

ــاړه: لااه دنیااوي څیزونااو څخااه راتااه  ژب
 نیکې(  اځې او خوشابویي لګاول خاو  

کړای شوي دي او زما د ساترګو یخاوالی 
 .دی په لمانځه کې کېنودل شوی

 شپږمه بېلګه
ماااور  ،اساالم پاااه مباااارک دیااان کاااې د 

او مقام لاري، همادا وجاه  ځانګړی ځای

 چلان خاورا ډېار په نېکده چې ورسره 
: يپااه حاادیث کااې راغلاا ،ټينګاار شااو 

 نْ فقاال: َما سأل رجاٌل النبايَّ ُمحماًدا
قااال:  ي؟تِ ابَ حَ َصاا نِ ْسااحُ بِ  اِس أحااقُّ النَّاا

اأُ }؟ قاال: نْ مَ  مَّ . قال: ثُ {كمُّ أُ } . قاال: {كمُّ
 ؟ قاال:نْ مَ  مَّ . قال: ثُ {كمُّ أُ }؟ قال: نْ مَ  مَّ ثُ 
 «2».{بوكأَ  مَّ ثُ }

څخاه  لاه رساول اکارمكاس  ياو  ژباړه:
خلكاو کاې ترټولاو زیاات  :و تنه وکړ پ

زمااا د  ااه ساالوک حقاادار څااوک دی؟ 
وفرمایاال: سااتا مااور. هغااه کااس  هغااه

وفرمايال: ساتا  وویل: بیا څوک؟ هغاه
 مور. هغه کس وویل: بیا څاوک؟ هغاه

وفرمايل: ستا مور. هغه کاس وویال: بیاا 

 وفرمايل: بيا ستا پلر. څوک؟ هغه
 اوومه بېلګه
ياوه بلااه اوي درنا  اځو تاه د اسالم کاې

بېلګه، پلر ته د هغې په نسبت سره، د 

هغې د خپل بشپړ شخصایت او هویات 
اثبات دی، چې له واده نه وروساته هام 

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 73 - 32اإلسراء: چۈ  ۈٴۇ   ۋ
  د ، چاې لاه کاړ  حكماو ستا رب  ژباړه:

لاه  ،دكاو عباادت ماه هغه پرته د بل چاا 

ساره تاا كاه  مور او پلر سره  ېګڼه كود
زړ ااات تاااه یاااې لاااه هغاااو ياااا دواړ  ياااو 

قاادرې مااه پااه ورساایږي، نااو هغااو تااه اُف 
 يرټه يې مه او هغو  سره په درنااو  وايه،

 یاو پااه رحماات سااره هغااو *  خباارې كااوه
وايه  ېاوسه او داسو  دواړو ته مات غاړ 

پاار دواړو داسااې رحاام  !زمااا ربااه ېا :چااې

 .لكه زه يې چې وړوكى روزلى يم يوكړ 
ٿ  ٿ    ٿٺ  ٺ     ٺ   ٺچ  -2

ڦ      ڦٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ

 1العنكبوت: چڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ
مو له خپل ماور او پالر  انسان ته او ژباړه:

او كااه  سااره د نیکااۍ سپار ااتنه کااړې
دواړ  دا هڅه درباندې وکاړي چاې هغو  

ما سره څه داسې شای شاریک  معباود( 
ناو  چې تاته یې څه علام ناه وي، ونيسې

زماا لاوري یاوازې  د هغو خبره مه مناهبيا 
تګ دی، بیا به ماو پاه هغاه را سېته ستا

 څه خبر کړم چې تاسې به کول.
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ -3

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  

 73 لقمان:چڌ   ڌ  ڎ
مااور او  هغااه د ماوږ انسااان تااه داو  ژبــاړه:
په هکله نصیحت کاړی دی،  ځکاه( پلر 

د كمااازورۍ دپاساااه د چاااې ماااور یاااې 
ت کې  خپله ګېډ  کې( باار كمزورۍ حال

 لااه تااي( بېلااول یااې پااه دوو او  کااړی دی

هغه تاه  مو له همدې امله کلونو کې دي 

وباساه او د زما شاكر    چې(نصيحت کړ 
راتلاه لوري تاه زې زما مور او پلر دې، يوا

 .دي
فقاال: ياا  اللاهإلى رساول  جاء رجٌل  -۴

 وقااد جئااُت  أن أغاازوَ  أردُت  !اللااهرسااول 
قال:  {،؟مَ أُ  نْ مِ  كَ لَ  ْل هَ }فقال: ، كَ أستشيُر 

 َت ْحااتَ  ةَ نَّااجَ الْ  نَّ تِ َفاا زاَهاامْ َز الْ فَ }نعاام. قااال: 

 «7».{اهَ يْ لَ جْ ِر
ورتاه  او تاه راغای يو سړی رساول اکارم

هوډ مې کړی  د الله رسوله! : اېيې وویل
راغلاام چااې لااه تااا څخااه  ،غاازا وکااړم چااې

ورتااه  مشااوره واخلاام. نااو رسااول اکاارم
 يسړ هغه  ؟ده ۍمور دې ژوندوفرمایل: 

ورتااه  رسااول اکاارم ،هااو :ورتااه وویاال
ز ځکاه له هغې سره پااتې شاه :وفرمايل
 تر پنو الندې دی. هغې جنت د

 قااال: سااألُت  وعاان اباان مسااعود -۵

إلاى اللاه؟  ّب حَ أَ  العملِ  أيّ : اللهرسول 
؟ أيّ  مَّ : ثُا. قلُت {اهَ تِ قْ ى وَ لَ عَ  ةُ لَ الصَّ }قال: 
؟ قاال: أيّ  مَّ : ثُا. قلاُت {نيْ دَ الِ وَ الْ  رُّ بِ }قال: 

 «3».{اللهِ  يلِ بِ ي سَ فِ  ادُ هَ جِ الْ }
څخه روایت دی،  له ابن مسعود ژباړه:

څخاااه ماااې  وایاااي: لاااه رساااول اکااارم
ډېاار  تااهکااوم کااار اللاه تعااالی  ل:پو اتو

لماااونځ  وفرمايااال: هغاااه خاااو  دی؟

 يسااړ هغااه  کااې ادا کااول. خپاال وخاات
كوم  كاار اللاه تاه ډېار خاو   بيا :وويل
لااه مااور او پاالر  :وفرمایاال هغااه دی(؟

بياا  :وويالساړي هغاه  .سره نېکي کاول

د اللاه  :وفرمایال هغاه؟ یكوم عمل د
 تعالی په الر کې جهاد کول.

، قاال: يُباِيعاه إلى النَّبايِّ  جاء رجٌل  -۶
تركااُت  جئااُت أِلُباِيَعااَك َعلَااى الِهجاارة، و

َفاااْرِجْع إِلَيِْهَمااا  قااال: } أَبَااَويَّ يَبِْكيَاااِن.
 «2».{َفأَْضِحكُْهَما كََما أَبْكَيْتَُهَما

تاه راغاى او ورتاه  يو سړی رسول اکرم
یې وویل: راغلم څاو درساره پاه هجارت 
کولو بیعت وکاړم، پاه داساې حاال کاې، 

ماې ترشاا پاه ژړا پارې چې ماور او پالر 
ورته وفرمايل: ماور  رسول اکرمایني. 

پاالر تااه دې وروګرځااه او څرنګااه دې او 
 چې ژړولي، هغسې یې وخندوه.

 نور بیا ....
 خذونه:أ م
 (.332 :صحيح البخاري، حديث   -3

 .(37124 :حمد، حديثأ مسند    -3

 (.3143 :صحيح البخاري، حديث   -2

 .(2317 :السنن الصغر ، حديث   -7

 .(334 :صحيح البخاري، حديث   -3

 .(2711 :حمد، حديثأ مسند    -2

 

  کې نه راځي.ه بدلون پ

 اتمه بېلګه
ه  ځد درناوي يوه بله بېلګه، چې 

په اسلم کې ورڅخه برخمناه ده، 
پااه  ااو   اللااه تعااالیدا ده چااې 
لاه امار ماور او پالر  دکارونو کې( 

او  ه ګرځاولېڅخه سرغړونه حرام
ده.  لوياااه ګنااااه بللاااېهغااه یاااې 

النادې هغاه شارعي نصااوص دي، 
 چې په دې هکله، وارد شوي دي:

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ  -3
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کاه معلاوم اسات در تعااملت ی از آنجای

ز اجتمااعیسیاسای،  فرهنگی، انسانی،

اجتمااااعی اسااات و در  انساااان مخلاااو 

زندگی ممكان اسات باه حقاو  ديگاران 

لطمااه وارد كنااد، دياان مقاادس اساالم 

هااای  عنوان حفاا  مااا تقاادم كليااه درباه

ور و سااتم را مساادود نمااوده اساات و جاا

پيروان خود را به صالح و صافا وحادت و 

همبسااتگی صااداقت و راساات بااازی و 

داشتن روابط حسنه فاردی و اجتمااعی 

کس باا داشااتن دهاد تاا هایچعاادت می

نيااروی ايمااان نتوانااد بااه حااريم مقاادس 

 همسايگان تجاوز نمايد.

  :چنانچه که الله متعال می فرماید

ں     ڱڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  

 22النساء: چۓے  ے

تنها( خداوند را عبادت کنید    » ترجمه:

و هیچ چیزی را شریک او قرار ندهیاد و 

باه پادر و ماادر، خویشااوندان، یتیماان، 

درمانااادگان و بیچارگاااان، همساااایگان 

خویشاااوند و غیاار خویشاااوند، دوساات 

راه ماناااادگان، بناااادگان و نزدیااااک، در 

 «.کنیزان، نیکی کنید

عائشااَة رضاای اللااه  عاان ابااِن عمااَر و و »

ا َقاال: قال رسوُل اللَّه صالی متعالی عنه

َماااا زَاَل ِجبِْرياااُل »اللاااه علیاااه وسااالم: 

 »يُوِصيِني ِبالجاِر حتَّى ظَنَنُت أَنَُّه سيَُورِّثُُه 

 «.متفٌق عليه

ت روای لاز ابن عمر و عایشه » ترجمه:

فرمودناااد:  شاااده اسااات کاااه پیاااامبر

جبرئیاال پیوسااته در مااورد همسااایه بااه »

ای کااه فرمااود تااا اناادازهماان توصاایه می

گمااان بااردم کااه او، بااه زودی همسااایه را 

 (.۱۴۱  «وارث همسایه اعلم خواهد کرد

قااال: قااال رسااول اللَّااه  عاان أبااي ذَر  و

يَااا أَبَااا ذّر إِذا  »صاالی اللااه علیااه وساالم: 

تََعاَهااْد  رََقااًة، َفااأَكِْثْر َماَءهااا، وَ طَبَْخااَت مَ 

 «.رواه مسلم »«ِجيرَانَكَ 

إن  »فااي روايااة لااه عاان أبااي ذّر قااال:  و

خليلي صلی اللاه علیاه وسالم أَْوَصاانِي: 

إِذا طبْخَت َمرَقاً َفأَكِْثْر َماَءُه ثُمَّ انْظُْر أَْهاَل »

بَيْاااتت ِماااْن ِجيرانِاااَك، َفأَِصااابُْهْم ِمنَْهاااا 

 «.ِبمْعُروفت 

روایت شده است کاه  از ابوذر  ترجمه:

ای اباااذر! هاار گاااه »فرمودنااد:  پیااامبر

آبگوشااتی پختاای، آبااش را زیاااد کاان و 

 (۱۴۲  .ات را به یاد داشته باشهمسایه

 در روایتاای دیگاار از مساالم از ابااوذر

 دوستمز پیاامبر »آمده است که گفت: 

مارا وصایت فرمااود کاه هرگااه آبگوشااتی 

کاان، سااپس باااه پختاای، آبااش را زیاااد 

هایت توجه کان هایی از همسایهخانواده

آن غذا باه  و به طور نیک و پسندیده، از

 «.آنان بده

أَن النبي صالی اللاه  عن أبي هريرة  و

واللَِّه ال يُْؤِمُن، واللَّاِه ال  »علیه وسلم قال: 

ِقيااَل: مااْن يااا رسااوَل اللَّااِه؟ قااال: « يُااْؤِمنُ 

 «.متفق عليه »«ائَِقهُ الَّذي: ال يأْمُن جاُرُه بَوَ »

:  و ال يَْدُخُل الجنَّة َمْن  »في رواية لامسلمت

 «.ال يأْمُن جاُرُه بَوائِقهُ 

ورُ « الْبَوائُِق  رُّ  .الَْغَوائِل َوالشُّ

روایات شاده اسات  از ابوهریرهترجمه: 

باه خادا ساوگند  »فرمودند:  که پیامبر

ایمان ندارد، به خدا سوگند ایمان ندارد، 

ی رسااول خاادا! چااه کساای سااؤال شااد: ا

کسااای کاااه »ایماااان نااادارد؟ فرمودناااد: 

ی او اش از خطار شارارت و فتناههمسایه

 (.۱۴۸« ایمن نباشد

:  و ال يَْدُخُل الجنَّة َمْن  »في رواية لامسلمت

در روایت دیگری از «. ال يأْمُن جاُرُه بَوائِقهُ 

کس کااااه هاااار »مساااالم آمااااده اساااات: 

اش از شر او ایمن نباشد، داخال همسایه

 «.شودبهشت نمی
لی قال رسول اللَّه ص»عنه قال:  و

يَاااا نَِسااااَء : »اللاااه علیاااه وسااالم

الُمساااالَِماِت ال تَْحِقاااارَنَّ جاااااَرٌة 

 .متفٌق عليه«« لجارتَِها َولَْو ِفْرَسَن َشاةت 

روایاات  هریااره از ابااو »ترجمــه: 

فرمودند:  شده است که پیامبر

ای زناااان مسااالمان! نبایاااد زن  »

ی خود باه( زن هدیه ای همسایه

اش را کوچااک بشاامارد، همسااایه

اگرچااااه اسااااتخوان کااااف پااااای 

 (۱۴۰« گوسفندی باشد
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لی اللاه علیااه عناه أَن رساول اللَّااه صا و »

ال يَْمنَاْع جااٌر جااَرُه أَْن يْغاِرَز »قاال:  وسلم

ثُامَّ يَُقاوُل أَباو هريارة: « َخَشبًَة في ِجادارِهِ 

ألرماينَّ  َمالي أََراكُْم عنَْها مْعرِِضيَن، واللَّاهِ 

 .متفٌق عليه« بها بيَْن أَكْتَاِفكُمْ 

باإلَِضاااَفِة والجْمااعِ، وُرِوي « َخَشاابهُ  »ُرو  

قولاه:  باالتَّنِْويَن َعلَاى اإلِْفارَاِد. و« َخشبَةً »

مااالي أََراكُااْم عنَْهااا ُمْعرِِضاايَن: يعنااي عااْن 

نَّةِ   .هِذِه السُّ

روایت شده اسات  از ابوهریره »ترجمه: 

همساایه نبایااد  »مودنااد: فر  کاه پیاامبر

اش شااود کااه اگاار نیاااز مااانع همسااایه

ز «داشاات، چااوبی در دیااوارش فاارو باارد

بینم گوید: چرا میمی سپس ابوهریره

که شما از این سنت رویگاردان هساتید! 

خااادا ساااوگند! ایااان  سااانت( را باااه به

کنایه از اجارا  های شما خواهم زد.  شانه

 (.۱۵۹  «کردن دستور است

سااول اللَّااه صاالی اللااه علیااه عنااه أَن ر و

َمْن كَااَن يُاْؤِمُن باللَّاِه َوالْيَاْوِم »وسلم قال: 

َمااْن كَااان يُااْؤِمُن  اْلِخااِر، َفاال يُااْؤِذ َجاااَرُه، وَ 

ِباللَِّه والْيَْوِم اْلخاِر، َفلْيكارِْم َضايْفُه، َوَماْن 

كَاَن يُْؤمُن ِباللَِّه َوالْيوِم اْلِخِر، َفلْيَُقْل َخيْراً 

 .متفٌق عليه»«ْسكُْت أَْو لِيَ 

روایت شده اسات  ابوهریره از »ترجمه: 

هر کس به خدا و  »فرمودند:  که پیامبر

اش را روز قیامااات ایماااان دارد، همساااایه

اذیت نکند، هر کس به خدا و روز قیامت 

ایماان دارد، مهماانش را احتارام بگااذارد، 

هر کس به خدا و روز قیامت ایماان دارد، 

یاااا سااااکت یاااا ساااخن نیاااک بگویاااد، 

فرمودناد:  روایت شده است که پیاامبر

قیامت ایمان دارد،  کس به خدا و روزهر  »

اش نیکای کناد، هار کاس باه به همساایه

خادا و روز قیاماات ایمااان دارد، یااا سااخن 

 (.۱۵۲« بگوید، یا ساکت باش نیک

عن عائشة قالت: قلات: ياا رساول اللَّاه  و

إِنَّ لي َجاَريِْن، َفاتِلى أَيِّهماا أُْهاِد ؟ قاال: 

 «.رواه البخاری»«إلى أَْقربهِما ِمنْك باباً »

از حضاارت عایشااه روایاات شااده ترجمــه: 

ساؤال کاردم:  است که گفت: از پیامبر

ه ای رسول خدا! من دو همساایه دارم، با

شان  غذا یا مانند آن( هدیاه کانم؟ کدام

اش باه تاو باه آن کاه در خاناه »فرمودند: 

 (۱۵۱« تر استنزدیک

عن عبدالله بن عمار قاال: قااَل رساوُل  و

خياااُر »اللاااه صااالی اللاااه علیاااه وسااالم: 

األصاااحاِب عناااد اللاااِه تعاااالى خيااارُهم 

لصاحِبِه و خيُر الجيراِن عناد اللاِه تعاالى 

 .الترمذي وقال: حديث حسنرواه «« خيرُهم لجارِه

روایت شده  از عبدالله بن عمرترجمه: 

بهتاارین  »فرمودنااد:  اساات کااه پیااامبر

دوستان نزد خدا، کسای اسات کاه بارای 

ها نازد دوستش بهتر و بهتارین همساایه

ی خاادا، کساای اساات کااه باارای همسااایه

 (۱۵۴« خود بهتر باشد

إيّاكم و عقو  الوالدين، فتّن ريح الجنّاة  »

ماان مساايرة ألااف عااام و ال يجاادها توجااد 

 (373ابوداود، حدیث شماره    سجستانی، «عاّ ز

كن باّراً و اقتصرعلى الجنّاة، و إن كنات  »

 «عاّقاً فظّاً فاقتصر على النّار

ُمْؤِمناً َو لَْو ِبَشطِْر كَلَِمةت َجاَء يَْوَم  آَذ  َمنْ  »

ْن َرْحَمِة الِْقيَاَمِة َمكْتُوباً بَيَْن َعيْنَيِْه آِيٌس مِ 

اللَّااِه َو كَاااَن كََمااْن َهااَدَم الْكَْعبَااَة َو الْبَيْااَت 

َس َو َقتَااااَل  آاَلفت ِمااااَن  عَشررررَ َ الُْمَقااادَّ

  همان(ز«الَْمَلئِكَة

گااردد افاارادی کااه در البتااه یااادآوری می

برنااد، بنااا بااه همسااایگی مااا بااه ساار می

اعتقادات و خویشااوندی، بار ساه دساته 

در روایتای آماده گیرند. چنانچاه قرار می

 :است

قاااال النبااای صااالی اللاااه علیاااه وسااالم »

الجیران ثلثة جاٌر له حّق واحد و جاٌر لاه 

ثلثة حقو  و جاٌر له حّقان فالجار الذی 

له ثلث حقو  الجار المسالم ذو الارّحم 

فلااه حااّق الجااوار و حااّق االساالم و حااّق 

الاارّحم و امااا الااذی لااه حّقااان فالجااار 

و حاّق االسالم و المسلم له حّق الجاوار 

 « اما الذی حّق واحد فالجار المشرک.
 .(3333ترمذی، حدیث شماره   

فرمود: همسایگان  کرمرسول اترجمه: 

شوند: نخست، به سه دسته تقسیم می

ای که در سه محاور برگاردن ماا همسایه

حااااق داردز حااااّق همسااااایگی، حااااّق 

برادر دینی(،  خویشاوندی و حّق اسلم 

ه دارای دو حااااق ای کاااادوم، همسااااایه

اساااتز حاااّق همساااایگی و حاااّق بااارادر 

ای که دارای حاّق ایمانی. سوم، همسایه

همسایگی است و آن، همساایه مشارک 

 .باشدمی

در روایاات دیگاار کااه از پیااامبر بزرگااوار 

نقل شده است ا پاس از دساته  اسلم

بناادی همسااایگان بااه سااه گااروه مااورد 

ای کاه یاک اشاره ا در خصوص همساایه

ومانهم مان لاه » :آماده اساتحاق دارد، 

حاااق واحاااد الکاااافر لاااه حاااّق الجاااوارز 

ای تنها یک حق دارند و آن، کاافر دسته

است که وظیفه ماست حاق همساایگی 

 «.را نسبت به وی مراعات کنیم

دقاات در ایاان تقساایم بناادی، مؤیّااد آن 

است که تعّهد و مسئولیت ماا تاا حاّدی 

اساات کااه  در مااورد همسااایگان فراگیاار

یاا مشارکی در جاوار ماا حتی اگار کاافر 

مسکن داشته باشد، در ارتباط با او باید 

وظایف حقوقی، اخلقی و رفتااری خاود 

عملااای  کوتااااهی در را انجاااام دهااایم و

خللای در  ساختن حقو  مذکور، بیاانگر

 .های اخلقی و معاشرت ماستجنبه

فرماوده اسات: دانای کاه  رسول اکارم

حااق همسااایگی چیساات؟ سااوگند بااه 

یاد قادرت و  محماد درخدایی کاه جاان 

فرمان اوست، به حّق همسایه نرسد جز 

کسی کاه خداوناد بار وی رحمات کارده 

 (734  غزالی، ص .باشد

و در حدیث دیگری ضمن اشاره باه ایان 

 (.۱۵۳« باشد

عاان أباااي ُشاااريْح الُخزاعااايِّ أَن  و

النبي صلی الله علیه وسلم قاال: 

َمْن كَاَن يُؤِمُن ِباللَِّه والْيْوِم اْلِخِر، »

مااْن كَاااَن  َفلْيُحِسااْن إلِااى جااارِِه، و

يُْؤِمُن ِباللَّاِه والياوِم اْلِخاِر َفلْيُكْارِْم 

َضاايْفُه، وماااْن كااااَن ياااؤمُن باللَّاااِه 

اْلخاااِر َفلْيَُقاااْل َخيْاااراً أَْو  والياااومِ 

 «لِيْسكُْت 
 .رواه مسلم باهذا اللف ، ورو  البخاري بعضه 

 شاریح خزاعای اباو از »ترجمه: 
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ای چااون میااوه»مااوارد، تأکیااد شااده: 

خریدی، مقاداری باه او هدیاه دهای و 

خااواهی ایاان کااار را کناای، آن اگاار نمی

ر و فرزنادت میوه را پنهانی به منزل بب

در حال خاوردن میاوه(  را همراه میوه 

بیرون خانه نفرست که فرزناد او آزرده 

شود. و باوی غاذایت او را آزرده نکناد 

تواند آن غاذا را فاراهم  از این که نمی

سااازد، ناراحاات نشااود.( مگاار ایاان کااه 

 «مقداری برایش بفرستی.

اناد: هرکاه هشادار داده رسول اکرم

ردم ببیننااد و ای بنااا کنااد کااه مااخانااه

بشنوند، در روز قیامات آن خاناه را تاا 

طبقه هفاتم زماین از آتاش پرنماوده و 

در گااردنش اندازنااد و هاایچ چیااز او را 

نگه ندارد تا به قعر جهانم فارو غلتاد. 

پرسیدند: یا رسول اللّه! ساختن خانه 

برای ریاا یعنای چاه؟ فرمودناد: یعنای 

بیش از میزان نیااز و حاجات، سااخته 

ین وسایله بار همساایگان است تاا باد

مباهات کند و بار بارادران دینای فخار 

 فروشد.

 اند کاه روزی پیاامبر اکارمنقل کرده

هماااااراه صاااااحابه از جاااااایی عباااااور 

کردناااد، سااااختمان بااازرگ قباااه می

مانندی را دید و پرسید: این بنا به چه 

کسی تعلق دارد؟ گفتند: از آِن ماردی 

انصااااری اسااات. بعاااد از چناااد روزی 

آن  مزبااور باااه محضااارصاااحب خاناااه 

بزرگوار شرفیاب گردید، حضرت از وی 

 روی برتافااتز متوجااه شااد کااه پیااامبر

از دسااات وی ناراحااات شاااده  اکااارم

اساات، دلیاال آن را از برخاای صااحابه 

ها ماجرای سااختمانی را جویا شد، آن

که وی احداث کرده، مطرح کردناد. او 

هاام برگشاات و بنااای مااورد اشاااره را 

وقتای تخریب کارد. حضارت محماد

بنااای تخریااب شااده را مشاااهده کاارد، 

شااادمان گشاات و فرمااود: ایاان گونااه 

بناهاااا بااارای سااااکنان محااال و ساااایه 

کناادز همسااایگان ایجاااد زحماات می

البته ساختمان وسایع اشاکالی نادارد 

اباوداودن داراالحیاا التاراث  سجساتانین .90

 .420ن ص 944حدیث ،مارا ن 9440العربیهن 

ابو محماد حامادن کیمیاای ساعادان ج  .99

 ن ر: انت اراا امیر کایر. 9424ن9

ترمذین محمد بن عسین مسل" ،ریفن  .97

 .9977حدیث ،مارا 

میااای غ الااین ابااو محمااد حاماادن کی .31

ن اار: انت اااراا  9424ن9سااعادان ج 

 .472امیر کایرن ص 

های ولای در میااان بناهااای محّقاار و کلبااه

مجلال هام از  نفقیران، احاداث سااختما

ت لحاظ زندگی عادی همسایگان را ناراح

کناااااد و هااااام اوضااااااع عااااااطفی و می

های آنااان را تحاات تااأثیر قاارار مناساابت

های با ارتفاع زیاد در میان دهد. خانهمی

مساکن کم ارتفاع غیر از آن که صاحبش 

کناااد و طباااق را دچاااار کبااار و غااارور می

روایااات متعاادد، منزلگاااه شاایطان اساات، 

برخانه های دیگران اِشاراف پیادا کارده و 

ام و تیرهاای زهارآگین های نگاه حر زمینه

هاااا را ساااازدز هوسگنااااه را فاااراهم می

کنااااد و گاااااهی موجااااب تحریااااک می

شاود کاه امکاان های خطرناکی میخلف

دارد آبااااروی صاااااحب خانااااه را بباااارد. 

ای مرتفااع و مجلاال در برافراشااتن خانااه

ای از میااان بناهااای عااادی، خااود نشااانه

 .تفرقه و پراکندگی هم است

اللِّه َو الیَوِم االِخِر َفلْیُکْرُِم َمْن کاَن یُْؤِمُن بِ »

الْجاَرهز هرکس به خدا و روز قیامت ایمان 

اش را ُحرماات نهااد و دارد بایااد همسااایه

 (.734  غزالی، ، ص اکرام نماید.

 حق مسلم باالی مسلم
ای جااامع و دیاان مقاادس اساالم، برنامااه

کامل برای سعادت بشر در دنیاا و آخارت 

های فردی و یها و نیازمنداست که جنبه

اجتماعی، جسامی و روحای او را در نظار 

دارد و در ماااااورد همساااااایه داری نیاااااز 

 .رهنمودهای سودمندی بیان کرده است

مثل اینکه خداوند بازرگ در قارآن کاریم 

ای از حقاااااو  در برشااااماری مجموعااااه

اساالمی مساالمانان در قبااال یکااادیگر، 

نیکی به چند گاروه از جملاه همساایگان 

کنااااد و فارش میرا بااااه بناااادگانش ساااا

ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ  :فرمایاااااادمی

 22النساء: چہ

 ه گیریجنتی
بااادون شاااك كساااانی كاااه دارای فكااار و 

انديشه قرآنی دارند حق همسايگى را باه 

معنااااای واقعاااای آن رعاياااات میكننااااد 

مشكلت و مصائب همساايه را مشاكلت 

خود دانسته برای رفع آن اقادام ساريع و 

عملاااى مینمايناااد كاااه در ايااان صاااورت 

سااايه هيچگونااه ناااراحتی و پريشااانی هم

 برای هميشه نخواهد داشت.

 تحمل اذيت و آزار همسايه:
مسلمان بايد از خطا و لغزشها  همساايه 

چشم پوشى نماياد باد  و لغزشاهايش را 

باديده گذشت و برد باار  بنگارد و بادون 

ترديااد مسااالمانى كااه كساااى در حاااق او 

خيانت و نادانى كرده از او درگاذر ميكناد 

نموده نيكی ميكند باه او ظلام كارده  بد 

ميبخشد در باالترين مراتب اخلقى قارار 

آخرت در بلندترين منازل  دارد و در دنيا و

 سعادت و خوش بختى قرار دارد.

 تحقیق: تخریج و
( ۴۱۱۴ مت ش علیه است؛ بخاری ،ریف حدیث نمار  .9

 .(۶۴۶۲و  ۶۴۶۴مسل" ،ریفن حدیث ،مارا  و

ن حادیث لاد چهاارممسل" روایت کاردا اساتن ج .7

 ) ۶۱۶۲ ،مارا نمار 

 و ۴۱۱۴بخاری ،ریف حدیث مت ش علیه است؛  .4

 (۴۴مسل" ،ریف حدیث ،مارا 

 مت ش علیه است؛ بخارین حدیث ،امارا نماار  .4

و  9040مسل" ،اریف حادیث نماار  ن و(۶۲۴۴

 ن آمدا است.۱۶۴ی به ،مارااین حدیث قاالً ه" 

مت ش علیه استن بخاری ،اریف حادیث ،امارا  .4

درکتا  مسل" ،ریف جلد دومن حدیث  و ۶۴۴۳

 (۱۴۱۱  ،مارا

مت ااش علیااه اساات؛ بخاااری ،ااریف جلااد اولن  .6

در کتاا  مسال" ،اریف  و ۴۱۱۶حدیث ،مارا 

 .)۴۴  جلد دومن حدیث ،مارا

جلااد دوم  ۴۶جلااد دومن حاادیث ،اامارا  مساال" .2

  ۴۱۱۱حدیث ،مارا 

 .6070دیث ،مارا حبخاری روایت کردا است؛  .8

 و ۱۱۴۲حادیث نماار جلاد اول ،اریف  ترماذی .1

 .گ ته است که این حدیثی حسن است
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الحمدللااه رب العااالمین والصاالة والساالم 

نبياااء والمرساالين محمااد شاارف األ أعلااى 

 :و بعد ،جمعينأ صحابه أ وعلى آله و 

د خلکو د اړتیا وړ  ،احتکار څخه مقصد له

خاطر چې بیه يې  ېپه د ،توکو زيرمه کول

 زياته او لوړ  شي.

چاې  ،کار ګناه هغه مهال زیااتیږيد دې  

ځینې سوداګر او پانګوال د الزیااتو توکاو 

د ذخیااره کولااو لپاااره الس پااه الس کااې 

 ورکړي.

چي  ،ده لګه داېهمدا شان داحتکار يوه ب 

معااااملی وړ تاااوکي ترخپااال  ساااوداګر د

انحصااار او نظرالناادې وساااتي، پااه نااورو 

تاجرانو باندې ساحه تنګه کړي او د ځينو 

 خرڅلو حاق مشخصاو اشخاصاو مالونو د

 منحصرشي.  ېپور 

د اساالم پااه مقاادس دياان کااې تجااارت او 

 تاجر به په جنات کاې لاه شاهیدانو ساره

ُدوُ  األَِميُن الُْمْسالُِم َماَع   :وي التَّاِجُر الصَّ

َهَداِء يَْوَم الِْقيَاَمِة(.  الشُّ

 ولۍ لااهن ااتيرد کااه چياارې تاااجر  خااو

 ،چوکاااټ څخااه ووت او پااه ناااوړ  کااارونو

 وهغاد بيې دلوړوالي په خاطر يي  د :لکه

زيرمه په  ،چې خلک ورته اړتيالري و،مالون

داساې تااجر پاه کولو الس پورې کاړز بياا 

باندې لعنت ويل شوی دی او په شریعت 

 مجرم حيثيت لري.  کې د يو

د احتکااارکوونکي پااه اړ   رسااول اکاارم

 فرمایي: 

 «3»(یءاطِ و خَ هُ ر فَ کَن احتَ مَ  

 هغااه ،کااړيڅااوک چااې احتکااار و  

 دی.  کارخطا

اَل يَْحتَِكُر   په بل روایت کې داسې راځي:

انُونَ   «3» الَْخاِطئُوَن اْْلثُِمونَ  :، أَيِ (إِالَّ الَْخوَّ
احتکااار، پرتااه لااه خائنااانو، باال  

 .هيڅوک يې نه کوي

 ېاو خیانت کوونکي هماغه کلما کارخطا 

د چې قرآن کریم د فرعون، هامان او  ،يد

 . يد ېملګرو په اړه کارولهغو د 

 الله تعالی فرمایي: 

ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 

 ٥القصص: چڌ

یقیناً فرعاون، هاماان او لناکریان  

 .ولاو خائنان  کارهټول خطا ېی

 خورا زيات فضيلت لري ۍسوداګر 

او په حديث شريف کاې مسالمان 

نی  تااجر د اللاه تعااالی د ی اتاو ر

مجاهد سره تشبیه شاوی له الرې 

ځکه چاې د ساالم تجاارت دی. دا 

يرازي زياتيږي، د خلکاو  له امله 

یږي او ټولنه په رفاه اړتياوې پوره ک

ه په يو  .او نيکبختۍ کې ژوند کوي

چااې  ،حااديث کااې راغلااي دي باال

 ااتينی، مساالمان او اماناات داره ر

 فرمایي: همدا راز رسول اکرم

َفَقْد بَرَِد ِمْن  َمْن اْحتَكَرَطََعاًما أَْربَِعيَن لَيْلًَة 

 «2»اللَِّه تََعالَى َوبَرَِد اللَُّه تََعالَى ِمنُْه( 

څوک چې د خوړو توکي څلوینات  

وساتي  (د بيې د لوړوالي په خاطر ورځې 

الله تعالی څخاه  لهاو زيرمه يې کړيز هغه 

د اللااه تعااالی  :یعناای بياازاري اعاالن کااړ  

ميثااا  يااې مااات کااړ او اللااه تعااالی لااه ده 

 .(څخه برائت وکړ

باال حااديث کااې د احتکااار پااه اړ   هپااه یااو 

 داسې راغلي دي: 

 َمْن اْحتَكََر َعلَى الُْمْسالِِميَن طََعاًماا َضاَربَُه 

 «7»اللَُّه ِبالُْجَذاِم َواإْلِْفَلِس( 

مساالمانانو څخااه  لااهڅااوک چااې  

 ،ياې کاړي ایساارخوراکي تاوکي زيرماه او 

او مفلاس  الله تعالی به يې په جذام مارص

 توب اخته کړي.

دا ځکه چې احتکاار کاوونکی د ځاان  اه 

ځان باه  نووالی او د مال ډیر والی غواړيز 

يې په مارص خاراب شاي او ماال باه ياې د 

افلس له الرې له منځه الړ شاي او څاوک 

اللااه  ،چااې د خلکااو خياار خااواهي غااواړي

تعالی به يې پاه ځاان او ماال کاې خيار او 

 «3»برکت واچوي. 

روایت کې احتکاار کاوونکي تاه  بله په يو 

 ملعون ويل شوي دي:

 «2»( الُْمْحتَِكُر َملُْعونٌ   
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ملعاون  لاه الهاي احتکاار کاوونکی : 

 دی. رحمت څخه بې برخې(

 :راغليحديث کې  بلپه همداراز 

  ِباائَْس الَْعبْااُد الُْمْحتَِكااُر، إِْن أَْرَخااَص اللااُه 

 «4«»ا اللُه َفِرحَ اأْلَْسَعاَر َحزَِن، َوإِْن أَْغَلهَ 

ډير بد دی احتکار کوونکی انساانز  

کلاه چاې اللاه تعاالی نرخوناه ارزاناه کااړي 

او کله چاې اللاه  شياحتکار کوونکی خپه 

تعالی نرخونه لوړ کړي بیا احتکار کوونکی 

 ي.شخوشحاله 

په هغه روایت کې چې اماام حااکم روایات 

 الَْجالِاَب إِلَاى  داسې راغلي دي: ،کړی دی

ُساااوِقنَا، كَالُْمَجاِهاااِد ِفاااي َساااِبيِل اللَّاااِه، 

َوالُْمْحتَِكُر ِفي ُسوِقنَا، كَالُْملِْحِد ِفاي ِكتَااِب 

 «1»اللَِّه( 
زمونږ بازار ته د مالونو واردوونکای د  

الله تعالی د الرې د مجاهد په شان دی او 

زمونږ په بازار کې احتکار  کاوونکی د اللاه 

تحريف کاوونکي پاه تعالی په کتاب کې د 

 څیر دی. 

واياې: دا ډول وعيدوناه د  :امام کاسااني

حرام کار د ارتکاب له امله واردیږي. بال دا 

احتکااار لااوی ظلاام دیز ځکااه هغااه  چااې

مالونه او توکي چې په بازار کې د خارڅلو 

د خلکو حق ورپاورې تړلای دی،  ،لپاره دي

کلاااه چاااې خرڅاااوونکی ياااې د خرڅولاااو 

 لاهکاې خلاک  ، په حقیقتنیوی وکړيمخ

 لهخپل حق څخه محروم کړل او مستحق 

خپاال حااق څخااه بااې برخااې کااول ظلاام او 

حاارام کااار دی، د لااږ وخاات لپاااره او زيااات 

وخت لپاره احتکار دواړ  يوشاان ګنااه دهز 

 «1»ځکه چې دا کار ظلم دی. 

کار کبیره : احتيواي :امام ابن حجرمکي

ادیثو څخه  کاره حا لهګناه ده او دا خبره 

حاديثو کې د احتکار په اړ  اپه  .ږيمعلومی

 :سااخت وعيدونااه ذکاار شااوي ديز لکااه

 لاهد الله تعالی او د هغاه د رساول  ،لعنت

، د محرومېااادلرحمااات او وعااادې څخاااه 

اختاه د محتکر په جذام او افالس بانادې 

 ي، دا ټااول ددې دلياال دکياادلو بااد دعااا

 «31»چې احتکار کبيره ګناه ده.

 چاې  ،ټول فقهاء په دې خباره متفاق دي

چاااې  ،دې املاااه حااارام دی لاااهاحتکاااار 

پااه هماادې  خلکوتااه یااې زیااان رساایږي.

کاه چيارې ياو انساان د خاوراکي  اساس،

چې خلک  ،توکو داسې جنس زيرمه کړي

د  ،ورتاه اړتياا لاري او بلاه الره هام نااه وي

وخت حاکم کوالی شي چې هغه شاخص 

د احتکار شوي جنس په خرڅولو مجبوره 

 «33»کړي. 

ا د بيې د لوړوالي پاه خااطر بناًء احتکار ي

د شاريعت لاه نظااره  ،د توکاو زيرماه کااول

 اساالمي مااردود عماال دی او محتکاار د

 قانون په وړاندې مجرم دی.

 الله تعالی فرمايلي دي: 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

 ٧٩النساء: چڃڃ  ڃ

مؤمنانو! مه خورد مالونه خپل،  ېا 

په باطله طریقه سارهز  په خپلو منځو کې

پااه تجااارت سااره ستاسااو د مګاار داچااې 

 .رضایت په اساس وي  هله يې وخورد(

رضااایت  لااهآيات کااې مبااارک پاه پااورتني 

حارام ، مال خوړلخلکو د نورو څخه پرته 

همداسااې او باطاال ګرځااول شااوي دي. 

خلااک د احتکااار کااوونکي پااه لااوړ ناارخ 

 يباندې رضایت نه لري او احتکاار کاوونک

طریقااه باناادې د خلکااو مااال  پااه باطلااه

  خوري.

او  انملاااي تااااجر  پاااه همااادې اسااااس،

د ژوند په دې ساختو او د  باید دکانداران

لوم د خپل مظې نت په ډکو شیبو کېازم

هغاه الرې چاارې وکړي او ولس السنيوی 

د ولاس د هوسااينې  چاې  ،په کار واچوي

او ټولناااه کاااې د غااادايي امنیااات المااال 

ترڅو  ړيزتاجران باید کو ښ وک وګرځي.

 ېباناد خپل مالوناه پاه مناسابو قيمتوناو

الساته  مناسابې ګټاې د عرضه کړي او د

 المعجم الكبير للطبراني. -7
 المستدرك للحاكم. -8
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.  -9

 الزواجر عن اقتراف الکبائر.  -01
 حاشية ابن عابدين.  -00

 

 

 

ترڅنااګ د ولااس دعاګااانې هاام  راوړلااو

 وګټي.

 

احتکااار د نفااس پرټيټااوالي او باادو  -۳

 اخلقو داللت کوي.

 احتکار مالي ظلم دی.  -۲

څخاه  الروو نامطلوب لهپه احتکار کې   -۱

 ول دي.جمع ک سرمایه

کاوي د وعياد او  تکارااااح څوک چاې -۴

 سرزنش مستحق دی.

نفاارت او  خلکااو او ټااولنې د احتکااار د -۵

 ګرځي. الملکرکې 

ټااولنې د اضااطراب او بااې  احتکااار د  -۱

 ثباتۍ باعث ګرځي.

احتکااار د ناااوړ  نفااس انګیاازه او ثمااره  -۲

 ده.

مسلمان صافت د چې ، احتکار د ايثار -۸

 دی، منافي عمل دی.

احتکار اسلمي امت کې صله رحماي  -۰

 له منځه وړي.

په احتکار کوونکي الله تعالی لعنات  -۳۹

 وايي.

لمنلیکونه
 صحيح مسلم. -0
 مصنف عبد الرزاق. -2
 مسند أحمد. -3
 سنن ابن ماجه. -4
 ) فيض القديرللمناوی(. -5
 المستدرك للحاكم. -6
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 جامعه: مهمل یاهتمام به مصالح و مسا -3 
 ال ینفاک  ءجا که فرد مسلمان جز از آن 

شاادی و غام  درجامعه اسلمی اسات، 

شریک می باشد، در خوشی آنهاا   هاآن

انادوهگین ا در گرفتااری آنهاشادمان و 

الزم پنداشااته ماای شااود کااه شااود، می

رفااه و آساایش اهاداف برای رسیدن به 

تمام اقشاار  های خود را با تلشجامعه 

نمایاااد و هماااه هماهنااا  ماااردم خاااود 

خود را برای پاسداری جامعاه و  کوشش

و مشااکلت و  هامات اساالمی از مخاااطر 

هااا و فاارو افتااادن در باااطل  ناهنجاری

ه کااار گیاارد و از طاارف نابسااامانی هااا باا

دیگاار همااه تااوان و اسااتعداد ذهناای و 

 پیشرر ف عملاای خااود را در راسااتای 

صاانعتی، تجاااری، کشاااورزی، علماای، 

فنااای، ایماااانی، اخلقااای، پرورشااای و 

ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  

 43: التوبةچہہ  ہ  ہ  ھ  ھ
مااردان و زنااان مااؤمن دوساات و »  ترجمــه:

یاور یکدیگر اند. همدیگر را به کار نیاک 

دارناد و خوانند و از کار بد بااز مییفرا م

کنند و زکات اموال نماز را باید برگزار می

پردازناااااد و از خداوناااااد و خاااااود را می

 نمایند.پیامبرش فرمانبرداری می

اند کااه خداونااد آنهااا را اینااان کسااانی 

 زیارا  دهادمشمول رحمت خود قارار می

کاااه( خداوناااد باااه راساااتی تواناسااات و 

 «. موقع است کارهایش به جا و به

پاسداری از مصالح و منافع امت اسلمی 

و حااوادث جامعااه و پیشااگیری از اخطااار 

های دشامنان هوشیاری در مقابل توطئه

خارجی و جاسوسان داخلی آنان فریضاه 

اساات کااه هاار مساالمان و واجااب دیناای 

ثماارات آن نصاایب فاارد و جامعااه خواهااد 

که ارتبااطش را باا امات و  یانگردید. کس

 دنبااال کنااد و بااهطااع میملاات خااویش ق

خاويش ماي گاردد، در  یفاردامور منافع 

 ضارر و زیاانباه  منجارکاه  یلیمسامورد 

نماای تااوجهی نشااان جامعااه ماای شااود، 

ول ؤ مسا احسااس و غیارانسان بی ،دهد

تااوان او را بخشاای از اماات اساات و نمی

در  کرمخویش به حساب آورد. رسول ا

ولیت انسان در مقابل دیگاران و مورد مس

قاال رساول اللاه صالى اللاه » اید: فرممی

عليه و سلم من لم يهتم بأمر المسالمين 

فلاايس ماانهم و ماان لاام يصاابح ويمااس 

ناصاااحا للاااه ولرساااوله ولكتاباااه وإلماماااه 

 .«ولعامة المسلمين فليس منهم
 . (4742مجع االوسط  

هاارکس کااه بااه امااور مساالمانان » ترجمــه:

توجه و اهتمامی نداشته باشد از آنان باه 

آیاد و هاارکس کاه در راسااتای شامار نماای

رضایت خداوند و براسااس سانت رساول 

و به وسیله کتاب خداوند به اندرز  کرما

مردم مسلمان  و پیشوای و نصیحت حکم

 ،آیدآنها به حساب نمی ءقیام ننماید، جز 

یعناای اگاار انسااانی بااا چشاام دلسااوزی و 

ولیت بااه امااور مساالمانان و احساااس مساا

ا و حال نگاه نکند و در جهات رفاع نیازها

مشاااااکلت ماااااردم و کاساااااتن از باااااار 

انساانی اسات  ،هایشان تلش ننمایدرنج

و کمباااود  عقیااادییکاااه او دارای ضاااعف 

تااوان او را وابسااته و اساات و نمیایمااان 

 دلبسته مسلمانان به شمار آورد.

بهااره در نتیجاه بااه خااطر ساانگدلی و بی

بااودن از شاافقت و مهربااانی از رحماات و 

گرداند. م مینعمت خداوند خود را محرو 

نیساات کااه  الزمباارای انسااان مساالمان 

نسبت به مصالح و مناافع امات اسالمی 

تفاااوت باشااد و ضاارر و زیااانی را بااه بی

دیگاااران وارد نمایاااد، و علیاااه مناااافع و 

چینی کند، بلکاه بایاد وسایل آنها توطئه

 پیشر فههبرخاورداری از وساایل 

تبلیغی و دستیابی به تمدن برتر 

 دهد.باید مورد استفاده قرار 

ولیت ؤ احسااااس مسااا بنااااًء ایااان

جامعه و  مردم مقابل مشترک در

 سرنوشااات آن، قااارآن باااا تعبیااار

یاد نماوده و « مناصره» و« والیت»

ک  گ  چ  فرماید:می

گ   گ  گڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     

ڱ  ڱ  ں  
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دارای نقشی مثبت و سازنده باوده و در 

حد توان در جهت اصلح اماور دیگاران 

طوريكاه رساول جدیت بنمایادز  تلش و

 :مي فرمايد الله

عن عطاء بن يزياد الليثاي عان تمايم »  

الداري أنه قال : قاال رساول اللاه صالى 

اللااه عليااه و ساالم:  إن الاادين نصاايحة 

ثلث مرات قالوا : لمان ياا رساول اللاه ؟ 

قاااال : للاااه و لكتاباااه و رساااوله و أئماااة 

الماااؤمنين أو قاااال أئماااة المسااالمين و 

 (مسلم في الصحيح  رواه  «عامتهم

اش( نصاااایحت و همااااه دیاااان يعنااااي: 

؟ و خیرخواهی است. گفته شد: چگوناه

؟ فرمااود: نصاایحت بااه خاااطر بااراي كااه

اساااس ساانت رسااول او و  خداونااد و باار

نصااایحت پیشاااوایان مسااالمان و عاماااه 

 «. مردم

یعنی ستون و سااختار دیان نصایحت و 

خیرخواهی است. و نصیحت بارای خادا 

جستن دار بودن و دوری به معنی ایمان 

از شاارک، تاارک کفاار، الحاااد و توصاایف 

خداوند براساس صفات کمال، عظمت و 

 را او  و ا ها نها و نقصااينفی همه کمبود

و كااردن عبااادت صااادقانه و مخلصااانه 

 ست.وي اپرهیز از گناه و نافرمانی 

نصیحت به وسیله کتاب خداوناد بادین 

های آسامانی معناست که به همه کتاب

آخارین  نازل گردیده کاهر پیامبران بکه 

آنها قرآن است ایمان داشته باشیم و به 

 .نماییمعمل آن رهنمودها و احکام 

 اکارمنصیحت براسااس سانت رساول 

بدین معناست که: رسالت او را تصدیق 

نمااییم و بااه همااه آیااتی کااه باار او نااازل 

ایمان بیااوریم و آنهاا را در زنادگی  هشد

را  اکارمرسول  خویش به کار بگیریم و

از اعما  قلب دوست بداریم و محباتش 

از ای باارای پیااروی و اطاعاات را وساایله

قاارار باادهیمز زیاارا خداونااد متعااال خاادا 

  فرمایند:می
ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  چ 

 23: عمرانچڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ
 ای پیامبر به آنهاا( بگاو : اگار   » ترجمه:

خداوند را دوست  کهگویید(  درست می

داریااد، بیاییااد از ماان پیااروی کنیااد تااا 

 «.خداوند نیز شما را دوست بدارد

و نصااایحت پیشاااوایان مسااالمان بااادین 

معناست که: آنهاا را در جهات پیاروی از 

حقیقت، اقامه عدالت و پیروی از آنها در 

امور مشاروع و نصایحت آرام و حکیماناه 

باارای بااه واقعیاات درآوردن احکااام دیاان 

و احیااااااای روح تعااااااالیم و  خداونااااااد

رهنمودهای قرآن و سنت در جامعه، آنها 

 را یاری نمائیم.

نصااایحت عاماااه مسااالمانان هااام بااادین 

معناست که: آنها را برای آگااهی و عمال 

های دینی، اجتمااعی و تالش ولیتؤ مس

باارای تحقااق مصااالح و منااافع دنیااوی و 

 اخروی اندرز و نصیحت بنماییم.

 شریعت:تطبیق یکتا پرستی و  دعوت به -2
ای به نام روحاانیون کاه در اسلم پدیده 

آنااان تنهااا کااار تبلیااغ دیاان را برعهااده 

یاک هر داشته باشند، وجود ندارد بلکاه 

و مسلمانان اعم از مارد و زن در خاانواده 

جامعااه موظااف هسااتند کااه بااا کااردار و 

دوری  ،گفتار خویش دیگران را به توحید

عت از شرک، کفر و عمال باه دیان و شاری

دعااوت بنمایناادز زیاارا خداونااد متعااال 

 فرمایند:می

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  چ  

  333النحل:  چھھ  ے  ے  ۓ  ۓ
و کاردار    گیری از حکمتبا بهره» ترجمه:

جا و بااه موقااع( و و گفتااار ساانجیده و بااه

 سخنان خوب و پساندیده دیگاران را باه

 رهروی در( راه پروردگاارت فارا بخاوان و 

 «. بهتر با آنان گفتگو کنبا روشی هرچه 

همه اهل ایماان  مکرمچنین رسول هم

را بااه ضاارورت التاازام و پیااروی مااداوم از 

کتااااااب و سااااانت یاااااادآوری نماااااوده و 

 اند:فرموده

يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ماا إن »  

كتاب اللاه  : اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً 

 (231المستدرك   ...(و سنة 

چیاز گرانقادر را در من پس از خاود دو » 

کنم کاه اگار باه آناان مای میان شما ترک

متوساال شااوید گمااراه نخواهیااد شااد، 

 «.است کتاب خداوند و سنت پیامبر

 دعوت به دادگری و آزادی و شورا: -1

رسالت و دعوت اسلم رساالتی اساتوار 

ها را به اقامه دار است که انسانو ریشه

حاااق و حقیقااات و مقاومااات در مقابااال 

ها باه ویاژ  عرصاه ر هماه عرصاهباطل د

خواناد و اعمال، عقاید و قضاوت فارا می

همه  مقابله با عدالت وبه برپائی آنان را 

و تالش بارای هاا مظاهر ستم، ناابرابری 

آزادی مشروع، تحقق امنیت و  گسترش

های اندیشه، معقول و سازنده در عرصه

خواند. و آنهاا نظر و انتقاد فرا می اظهار

و بردگاای اشااخاص و اشاایاء  را از اسااارت

نجاااات داده زیااار چتااار فرمااااانبرداری 

تالش  تماام آورد و مایهم خداوند گرد 

مسااوات باه کاار  تحقاقرا بارای  یشخو

ای را گیرد و هیچ نژاد و ملت و قبیلهمی

اعم از عرب، عجم، کُرد، تارک، فاارس و 

تقاوا، اسااس  ... بر گروهی دیگر جز بار

اری و نیکوکاااااااری برتااااااری گااااااپرهیز 

 بخشد.نمی

ها را به امار مهام چنین اسلم انسانهم

و مشورت در همه اماور « شورا» و حیاتی

نمایااد و اجتماااعی دعااوت می فااردی و

آنها را به رویارویی با مظااهر اساتبداد و 

خودکااااامگی و حکوماااات فااااردی فاااارا 

خواندز زیرا خداوند متعال پیامبرش می

و مشورت دستور فرموده و به  ارا به شور 

 و آموزش داده است که:امت ا

 331: آل عمران چڤ  ڦ  ڦچ  

ــه:  در مااورد همااه  بااا آنهااا» ترجم

 «. امور( مشورت کن

و خداوند متعال یکای از اوصااف 

اهاال ایمااان را مشاااورت در همااه 

 امور بیان فرموده است:

 21: الشور  چں  ںچ  
امورآنهااااا از طریااااق مشااااورت  »

 «.گیردصورت می

نساان ادعوت به خیر و فضیلت:  -1

مسااالمان فراخاااوان باااه خیااار و 

فضیلت است و امر باه معاروف و 
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نماید و از شار و فسااد نهی از منکر می

و ناهنجاااری روی گااردان اساات و باارای 

هااااااای اخلقاااااای، گسااااااترش ارزش

سااازی فضااای اری، زیبااا و سالمگااپرهیز 

زنااادگی ماااادی و اجتمااااعی از هااایچ 

نمایااد و در ایاان تلشاای کوتاااهی نمی

ندارد کاه هام فارد،  مورد تردیدی وجود

هم خانواده و هام جامعاه هار کادام در 

ایاااان  رمحاااادوده توانااااایی خااااود بااااا

گیرناااااد. مساااائولیت را باااار دوش می

 فرماید: خداوند متعال می

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ 

ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  

 317: آل عمرانچۀ

بایااد از میااان شااما گروهاای » ترجمــه:

ا  تربیاات و آماااوزش الزم ر  باشااند کاااه

د و مااردم را( بااه نیکاای دعااوت نااببین

کنند و امر باه معاروف و نهای از منکار 

باشاااند کاااه خاااود نمایناااد و آناااان می

 «.رستگار اند

که دیگران را باه خیار آنان به خاطر این

و نیکاای در راسااتای رضااایت خداونااد 

در زندگی دنیاا و در  ،نماینددعوت می

حیات آخارت رساتگار انادز زیارا اجار و 

را فراهم نموده و از بادی و ثواب زیادی 

اند. خداوند متعاال ناروایی پرهیز کرده

  فرماید:می
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ 

 22: فصلتچ ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ

گفتار چه کسی بهتر از گفتاار » ترجمه: 

کاه ماردم را باه ساوی خادا(  آنی است 

ساان اناد. در واقاع انویژگی را پیادا کرده

مسااالمان مااادام در اندیشاااه عمااال باااه 

معروف و تشویق دیگاران بارای عمال باه 

خیار و معاروف اسات و معاروف، کااردار و 

گفتااری اساات کاه مااورد پساند شااریعت 

اسلم و عقل سالم و علوم قطعی و مفید 

نماید و دیگران باشد و از منکر پرهیز می

خواند و منکر آن را به پرهیز از آن فرا می

ت اسالم، عقال سااالم و اسات کاه شاریع

دانش یقینی، آن را باد و نااروا بشامارند. 

  اند:خداوند متعال فرموده
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ

ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

 331 آل عمران:چ ٹ

ای پیروان اسلم( بهتارین  شما  »ترجمه: 

ها ظهاور امتی هستید که به سود انسان

اید.  مادامی کاه( امار باه معاروف و کرده

نماییااد و بااه خداونااد منکاار می نهاای از

 «. ایمان دارید

هماااه اهااال ایماااان در جهااات گساااترش 

بخش و دعوت باه خیار و رسالت سعادت

نیکی و دوری از شقاوت، بدی و منکر در 

هااار زماااان و مکاااانی خاااود را مسااائول 

دانند و در حاد تاوان از قیاام باه ایان می

ورزناادز زیاارا همااه ولیت دریااغ نمیؤ مساا

کااره زمااین کااه  مساالمانان در هاار کجااای

هستند خود را خانواده واحدی به شامار 

دانند که آورند و هر یک به خوبی میمی

هااا و اگاار آنااان اصاالح شااوند، خانواده

شود و اگار راه فسااد و اصلح می جامعه

تبااااهی را در پااایش گیرناااد باااه زیاااان 

ها نیااز تمااام خواهااد هااا و جامعااهخانواده

شااد و در نتیجااه بایااد بااا همااه مظاااهر 

بااااهی و منکااار فاااردی، خاااانوادگی و ت

اجتمااعی در اسارع وقات ممکان مقابلاه 

بشاااودز تاااا ضااارر و زیاااان و ناهنجااااری 

نشااود و بااه ایاان رهنمااود  هدامنگیاار هماا

خداوناااد در ماااورد ضااارورت مصاااونیت 

ۇئ  چ جامعااه عماال شااده باشااد کااه:

ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  

 33األنفال: چىئ  ىئ  ی  ی  ی

ــه:  ی( کااه تنهااا فساااد از فتنااه و  »ترجم

بلکااه  شااود،  دامنگیاار سااتمکاران نمی

کنندگان را هاااام فاااارا آنهااااا و سااااکوت

گیااارد( پرهیاااز کنیاااد، باااه راساااتی می

 «. خداوند سخت مجازات می نماید

آنهایی کاه در مقابال گساترش فسااد و 

تفااااوت و یاااا باااه آن راضااای تبااااهی بی

باشاااااند، در معااااارص مشاااااکلت و می

ب گرفتاری دنیوی ناشی از فساد و عاذا

تفاااوتی یااا رضااایت اخااروی ناشاای از بی

گیرندز زیارا خداوناد ماردم خود قرار می

اسااارائیل را باااه خااااطر عصااایان و بنی

نافرماااانی و راضااای باااودن باااه فسااااد و 

تفاااااوتی باااارای تغییاااار تباااااهی و بی

کاری و منکرات مورد لعن و نفرین خلف

قااارار داده و در ماااورد عواقاااب رفتاااار و 

 فرماید:سلوک آنها می

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  

چ  چ     چڃ  ڃ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  

 41 -41 :المائدةچڌ  ڎ

اساارائیل باار زبااان کااافران بنی »ترجمــه: 

داود و عیساای پساار مااریم مااورد لعاان و 

نفرین قرار گرفتند. این بدان سبب باود 

از فرماااان خااادا(  کاااه آناااان پیوساااته 

در ظلام و فسااد(  و  کردندسرکشی می

گذشتند * آنها از اعمال از حد و مرز می

بردار دسات ،دادنادزشتی که انجاام می

ها کارینبودناااد و همااادیگر را از زشااات

نمودناد، کردند و نصیحت نمینهی نمی

 «. دادندچه کار بدی را انجام می

باه را این هشادار  کرمو سنت رسول ا

 اهمیت امار باه معاروف و نهای از منکار

 کاارممااورد تأکیااد قاارار داده و رسااول ا

سوگند به کسای کاه جاان » فرماید: می

من در دست اوست، اگر امر به معاروف 

و نهی از منکر ننمایید، خداوناد دیار یاا 

زود عذابی را از نازد خاود بار شاما ناازل 

نماید و پس از آن هرچاه دعاا کنیاد، می

 «.گیردمورد قبول قرار نمی

 ... ادامه دارد

 

خوانااد و کاااری شایسااته فاارا می

دارد انجام می دهاد و اعالم مای

 «.ه از زمره مسلمانان هستمک

خداونااد متعااال بااه خاااطر ایاان 

ویژگااااای امااااار باااااه نیکااااای و 

خیرخااااواهی، نهاااای از باااادی و 

نارواسااات کاااه امااات اسااالمی را 

هااا نامیااده اسااتز بهتاارین امت

زیرا برای اصلح و پیشرفت اماور 

نمایناااااد و زناااادگی تاااالش می

شایساااااتگی برخاااااورداری از آن 
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 د اسالم له نظره د خاوند حقونه
 لومړی: له خپل خاوند څخه مشروع اطاعت

مبارک حدیث کې د اسلم لاه  ېپه الند

پاال مېااړه مقااام او لااه خ ېنظااره د  ااځ

 څخه یې اطاعت کول ذکر شوي دي:

لااه  اوفاای ابااو اړه عبداللااه باان ېپااه د

څخااه پااه الناادې توګااه  اکاارم رسااول

 روایت کړی دی:

ا َقاِدَم  :قال ،وفیأ بی أ عن عبدالله بن  لَمَّ

ام َما ، قال: }َسَجَد للنَّبيِّ ، ُمَعاٌذ ِمن الشَّ

ااااَم  ؟{،َهاااَذا يَاااا ُمَعااااذُ  قاااال: أتياااُت الشَّ

أِلََسااااااِقَفِتِهْم تُهم يساااااُجدون َفاااااواَفقْ 

َفَوِدْدُت في نفسي أن نفعاَل  ،َوبَطَارَِقِتِهمْ 

َفااَل : }رسااوُل اللااه ، فقااالذلااك ِبااكَ 

َفااتِنِّي لَااْو كُنْااُت آِماارًا أََحااًدا أَْن  ،تَْفَعلُااوا

أَلََمااارُْت الَْماااْرأََة أَْن  ،يَْساااُجَد لَِغيْاااِر اللاااهِ 

 «3» {.تَْسُجَد لَِزْوِجَها

، کلاه يوایا اوفی ابو الله بنعبد ه:ړ ژبا 

د شام له سفر څخه راغای،  چی معاذ

تاه یاې ساجده وکاړه.  نو رساول اکارم

 ېا ېویل: دا څاه کاو رته و  رسول اکرم

وویال: د شاام خلاک  معاذه؟ نو معااذ

خپلو مذهبي مشارانو او مې ولیدل چی 

ته یې سجده کولاه، لاه همادې  چارواکو

چای تااا تااه سااجده  ومااې غو ااتلکبلاه 

 .ووکړ 

ټاااول  ېچااا ،څرګناااد حقیقااات دی ودا یااا

رآن کارونه او مسایل په ق ياو اخرو  يدنیو 

کاااې  کاااریم او نباااوی مباااارکو احاااادیثو

، کنایتاااً، داللتاااً او یاا اشااارتاً ذکاار صاراحتاً 

شاوي دي او فقهاااوو او مجتهادینو ددغااو 

شرعي نصوصو په رڼاا کاې ټاول څیړلاي، 

ژباااړلي، تحلیاال او تشااریح کااړي، ترڅااو 

 او احکاامو پاه رڼااا ارشااداتو يدینا ددغاو

آراماي  ېمسلمانانو تاه ر اتین ۍکې د نړ 

 په برخه شي.

 ېپاه وړاناد ۍکاورن ېړه د خپلې ځه او م

کاار کاول د  ګډ مسؤولیت لري.  ه او باد

 ۍیااا هاام باادنام او ۍپااه نیااک نااام ودواړ 

لاه همادي کبلاه  اځه او مېاړه  .تمامیږی

او ټولنیز مساؤولیت  ي، اخلقيګډ اسلم

الدونو په سالمه روزناه د خپلو او  ، چېلري

او د کاور د ټولااو غاړو پااه سااتنه او څارنااه 

او  ېاو د استعدادونو د ود يکې زیار وباس

 ۍترڅو د کورن هڅه وکړيزپرمختک لپاره 

د غوره اخلقو لرونکای، د علام  يټول غړ 

وه سمبال او بااالخره یاوه ېاو فضیلت په ډ

دا  .ترې جوړه شاي ۍنمونه او مثالي کورن

 يول غړ ټ ۍد کورن ېچ ،نې دههغه وخت شو 

وکااړي،  يد غااوره شااریعت پیاارو د محمااد

لویاانو تاه  ۍخپل ځان او نور وپیژني، د کاورن

 درناوی او پر کوچنیانو شفقت ولري.

 ورته وفرمایل: رسول اکرم

 چاته مې، که ددا کار مه کو  !معاذه ېا

د تاااه څخاااه بااال چا tبااې لاااه اللاااه

تاه  ېناو  اځولو امر کوالی، ک ېسجد

تاه  همیاړ  و، چاې خپالبه مې امر کړی 

 .وکړيسجده 

څخه روایات  هریره وهمدا رنګه له اب

 :فرمايلي وایي، رسول الله دی، 

ْمَساااَها، َوَصااااَمْت إَِذا صااالَِّت الَْماااْرأَُة خَ }

ااانَْت َفرَْجَهاااا، َوأَطَاَعاااْت  َشاااْهرََها، َوَحصَّ

بَْعلََهااا، َدَخلَااْت ِمااْن أَيِّ أَبْااواِب الَجنَّااِة 

  «۲» .{َشاَءْت 

 اځې چاې پنځاه وختاه لماونځ  ه:ړ ا ژب

څخااه  (لااه زنااا شاارمګاه  هپلااخوکااړي، 

او دخپال میاړه اطاعات وکاړي،  يوسات

وغاواړي جنات  ېنو له هرې دروازې چ

 .شي ېدالیداخلته 

له پورتني مبارک حادیث څخاه 

 درسونه اخیستلی شو: ېالند

بایاد پنځاه وختاه  ه اځ لومړی:

 کړي. ادالمونځ 

د  tبایااد د اللااه ه ااځ م:يــدو

اوامرو اطاعت وکاړي او لاه هغاو 

کااارونو څخااه چاای شاارعاً ناااروا 

 دي، ډډه وکړي.

پاه  او کاارونو   ځه باید دريم:
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 .ووځيبهر 

ګانو د د خپلو بند  tحکیم رب

مصاااالحو او دنياااوي او اخاااروي 

و کمرغیااو پااه خاااطر، احکااام اېن

ي دي. پاه هماادې قاوانین رالیږلاا

 ي،امر کو  ې ځو ته داسلړ کې، 

خپااال عفااات او حیثیااات  ېچااا

  .يوسات يخوند

ې، د اړتیاا پااه ناو مسالمانې  ااځ

لومړی بایاد شارعي  صورت کې،

حجاب په تن کړي بيا له کوره بهار ووځاي 

جامو لنډو او تنګو  ،نازکو يغیر شرعاو له 

ډډه ، يشااهوت راپااارو  ېچاا ،لااه اغوسااتلو

 .وکړي

 ي:فرمای رسول اکرم

لاه کاور  ې، کلاه چايلر پت او عزت  ې ځ

ووځاي، شایطان څخه پاه خراباه بڼاه بهار 

 «۵»الیږي. خوش

ناریناه او  اځو( تاه امار همداراز بندګانو  

خپلې سترګی له نامحرمو څخه  ېچ ،کوي

 :وایي لعایشه يب يب .وساتی

او  tپااه اللااه ېچاا و سااره، ااځ وهغاالااه 

خپاال  ې، نااه  ااایي چاالااريآخاارت ایمااان 

 والساون پرته لاه خپلاوعورت  کاره کړي، 

و ې او خپلې پنې تر  انګر تر مړوندو پور 

 .يځکه دغه اندامونه عورت نه د ېزپور 

 اوالدونو د مور او پالر حقونه پر
د والدینو له حقوناو څخاه، ځیناې یاې پاه 

داسااې  tاللااهالناادې مبااارک آیاات کااې 

 :بیان کړي دي

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ    چ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ڻ    ںں

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 [٧3إلسراء: ]اچے   ۓ

او ساتا رب حكام كاړ  د ، چاې لاه  ه:ړ ژبا 

او هغه پرته د بل چا بندګي مه کود، ماور 

پلر سره  اېګڼه كاود. كاه تاساره ياو لاه 

هغو يا دواړه ياې زړ ات تاه ورساېږي، ناو 

هغو  ته اُف قدرې مه وايه، رټه يې ماه او 

 ره په درناوي خبرې كوه.هغو  س

له خپل عبادت سره، د ماور  tالله دلته

او پاالر د حااق  نېااک چلاان ورسااره کااول( 

یادونه هم کړې ده، چاې د هغاوی پاه لاوړ 

مقااام او اساالم کااې د دوی د حقونااو پااه 

 .ټینګار داللت کوي

 نااوړود ساختو او  ې،د مور او پلر په وړاند

چلان  بادځکه  زالفاظو استعمال حرام دی

د والااادینو منزلااات او  ېخبااار  ساااپکې او

. ناو کاه احترامي ده ېبپکې شخصیت ته 

د  ،شااااي چېااارې هغااااوی خپااااه او آزار

 ،سابب کیاږی غوسېد قهر او  tالله

 :يفرمای رسول اکرم ېلکه څرنګه چ

 طُ خَ َساوَ  ،ینِ دَ الِاا الوَ َضای ِر ِفا بِّ ا الارَّ َضاِر }

 «۱». {یندَ الِ الوَ  ِط خَ ی سَ فِ  بِّ الرَّ 

د ماور او پالر  ۍخو ا tد الله ه:ړ ژبا 

 ېیا غوسهده او نغنتې کې  ۍپه خو 

  ۍ پورې تړلې ده.په ناخو  هغوید 

مااور او پاالر لااه اوالدونااو  ېکااه چیاار نااو 

هاام تاارې t، اللااهيو  يڅخااه راضاا

 کیږی. ېراض

یات آپه بال مباارک  tهمدا رنګه الله

 دي: يکې داسې فرمایل

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ڭ  چ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ   ۋ 

ې  ې  ى   ى  ائ    ېې

 [٧٨ – ٧4إلسراء: ]اچەئائ  

او په رحمات ساره هغاو   ماور او  ه:ړ ژبا 

پلر( دواړو ته مات غاړ  اوسه او داسې 

وايه چاې: اې زماا رباه! پار دواړو داساې 

رحاام وكااړې لكااه زه يااې چااې وړوكااى 

روزلى يم  * ستاسې رب په هغه څه ډېر 

 ه پوه د ، چې په زړونو كاې ماو دي، 

تاسو صالحان اوسئ، نو باې شاكه هغاه كه 

 توبه ايستونكو لپاره بنونكى د .

امااورو کااې د مااور او پاالر  يپااه شاارع

شاااریعت  ياطاعااات واجاااب او اسااالم

دغااه دی. ینګااار کااړی ټډیاار  ېوربانااد

اطاعااات هغاااه ماااور او پااالر تاااه هااام 

یاوازې  ،مسالمان ناه وي ېچ ي،شاملیږ

 يهغو مسایلو کې، چې ناروا او د اسلم

ف وي، اطاعات یاې روا ناه شریعت خال 

 دی.

 ېمور او پلر ساره داسا لهباید  الدونهاو 

لاه خپلاو  ې، لکه دوی یې چکړيچلن و 

 اوالدونو تمه لري.

، به چې کله له خوبه پاڅېد هریرة واب

د جامو له اغوستلو وروسته ماور تاه باه 

ورغی او په ډېر ادب او درناوي ساره باه 

 خپل مېړه اطاعت وکړي.کې د 

ټااول کارونااه جناات تااه، د هغااې د دا 

 ننوتلو المل کیږي.  

 بال حادیث کاې رساول اکارمیاوه په 

أَْن  أَةِ رْ َمالْ ال يَِحالُّ لِ } دي: يداسې فرمایل

َوَزْوُجَها شاِهٌد إِالَّ بَتْذنِِه، َواَل تَأَْذَن  تَُصومَ 

 «۱» .{ِفي بَيِْتِه إِالَّ ِبتِْذنِهِ 
ې د خپال چا ناه ده، ځې ته روا  ه:ړ ژبا 

ي روژه ونیساي نفلا ړه په شتون کې،مې

او چاته د هغه کور ته  د ننوتلاو( اجاازه 

 په اجازه. هغه مګر د ورکړي،

البته، د مېړه اطاعت په هغو کارونو کې 

اړین دی، چې روا او له شرعي احکاامو 

 بیاا سره په ټکر کې نه وي، کاه ناه، ناو

 واجب نه دی. ېاطاعت ورباند ېي

 دي: يیلفرما په دې اړه رسول اکرم

 مااانَّ إِ  ،ة اللااهیَ عِصااد فاای مَ أِلَحاا ةَ اَعااطَ  اَل }

 «۴». {وفعرُ ی المَ ة فِ اعَ الطَّ 

د هېچااا اطاعاات روا نااه دی، د  ژبــاره:

خاو اطاعات  ۍکې،نافرماان پاه tالله

 کې دی.امورو  يپه شرعیوازې 

کـې د مېـړه پـه حجـاب  يپـه شـرع :ميدو
 اجازې بهر ته دښځې وتل

تیااوو د  ځه د ژونداناه د حوایجاو او اړ 

پااوره کولااو، د علاام د ترالسااه کولااو، د 

 ېدږ مااور، پاالر، ورور، خااور او نااورو نیاا

چای لاه خپال  ،لپااره نېد لیاد خپلوانو

مېااړه څخااه اجااازه واخلااي او شاارعی 

حجاب واغوندي، کوالی شاي لاه کاوره 
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ا وفرمايل: ستا ماور. هغاه کاس وویال: بیا

 «۰» وفرمايل: بيا ستا پلر. څوک؟ هغه

 څخه روایت دی وايي: له حضرت انس 

إِنِّااي أَْشااتَِهي  :فقااال أَتااى رجااٌل النَِّباايَّ 

َهْل بَِقَي } :قال .وإِنِّي ال أَْقِدُر عليه ،الجهادَ 

َفأَبْاِل } :قاال ،أُمِّي :قال ؟{،أََحٌد ِمْن َوالَِديْكَ 

نَّاَك إَِذا َفَعلْاَت َذلِاَك َفتِ  ،اللَه ُعْذًرا ِفي ِبرَِّهاا

  «۳۹»{.َفأَنَْت َحاجٌّ َوُمْعتَِمٌر َوُمَجاِهدٌ 

تاه راغای او  اللاه یاو ساړی رساول ه:ړ ژبا 

زه د جهاد شاو  لارم، خاو  ورته یې وویل:

 اللاااهرساااول  .ناااه تاااوانیږم ېورباناااد

کاوم  يل: آیا له مور او پالر څخاه دېوفرما

 ېماا وویاال: مااور ي؟ سااړ يیااو ژوناادي د

لاه هغاې  :وویال هغه مبارک (.ده ۍژوند 

سره په نېکاۍ کولاو، لاه اللاه تعاالی ساره 

، که دا کار وکړې، نو خپله اړیکه روغه کړه

 ته حاجي، عمره کوونکی او مجاهد یې.

مباااارک حااادیث څخاااه دا  يلاااه پاااورتن

يې د والدینو خدمت او رضا  ېچ ي،تیږثاب

پکاې  ټاېد دنیاا او آخارت ګ ترالسه کول،

ماور او خپل  ېچ هغه کساني. دنغنتې 

د  ، رساول اکارميپلر ته درنااوی ناه لار 

 :يد يفرمايل ېهغوی په اړه داس

درې ډلې کساان باه  پاه لاومړي وار کاې( 

جناات تااه داخاال نشااي: د مااور او پاالر 

او هغاه  اځې چاې خپال دووث  ،نافرمانه

 ځانونه د نرانو په شان جوړوي. 

ي د اسالم ، چاې/يویاس قرنااحضرت 

 ېڅخاه دی، د خپلا وانله لویاو عارفا نړۍ

د  ،او د مور د دعاا پاه برکات ېنصوحا توب

 .یشامل شو  ېاولیاوو په ډله ک

 ډیز په الندې ډول دی:د والدینو د حقونو لن
 مشـروعېاو  ي کولکېلومړی: له هغوی سره ن

څو لاه ي، ف داوالدونه مکلّ  :ې یې منلخبر 

کړي، په و  نېک چلنخپل مور او پلر سره 

او لاه بره ومني مشروعو مواردو کې یې خ

و کلماتو او له هغ آن ،هر ډول ناوړه سلوک

چاااې د دوی د  ،يڅخاااه ډډه وکاااړ  خباارو

 .يالمل کیږ ۍخوابد

 یل:يې په مخ کې ودرېد او ورته به یې وو

اا» ااأُ یااا - لم علیااکَ السَّ اللااه  ةورحماا -!اهمَّ

یتنی ا کما ربَّ ی خیًر نِّ الله عَ  جزاکِ  ،وبرکاته

 کَ فجازا !نیَّ یا بُ  نَت أ و » :علیه دُّ ُر فتَ  ،«اصغیًر 

رتَِنيا کما خیًر  اللهُ   «۲» .«کثیرة بَرَّ

ــا  حماات او تیا، ر ساالمتعااالی  د اللااه ه:ړ ژب

! جااانېمور  ېا يو  ېتااا بانااد پاار ېبرکاات د

دې زماا پاه بادل کاې خیار در پاه  tالله

کاې ماشومتوب په  ېزه د ېچبرخه کړي، 

رته و  ېپه ځواب ک ېنو مور به ی .یم روزلی

درکاړي، ته هم خیار  تا ېد tالله :یلوو

 ې.کو  ينېک هډير سره ما له  ېچ

! دا له مور سره د جلیل القدر اصاحابو هو 

 ېچاا هغااویه، دنمونااه یااوه  د نېااک چلاان

 دي. يلمکتب روز  ياسلمنبوي 

: لاه يوایا رنګه عبدالله بن مسعودهمدا

د اللاه  اې :وپو تل ېڅخه م اللهرسول 

 خاو ر ېاډ عماله کاوم ت tالله ه!رسول

 لماونځدی؟ هغه وفرمایل: په خپال وخات 

؟ بياا کاوم :پو اتلې وتار  ېبیا م .ادا کول

  اېګڼههغه وفرمایل: له مور او پالر ساره 

 «۸».کول

 :فرمایي tالله 

پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ   ڀ

 [1٨األحقاف: ]

او انسان ته مو لاه خپال ماور او پالر  ه:ړ ژبا 

سره په  ېګڼه امر كړ  د ، چې ماور ياې 

په   ډېر( كړاو سره  په ګېډه( كې ګرځولى 

او پااه كااړاو سااره يااې زېږولااى، او پااه ګېااډه 

كېدل او له تي بېلېادل ياې  ټاول( دېارش 

 مياشتې دي.

کاس و دی، وایاي: یاروایات  هریرة وابله 

ورڅخااه یاااې تااه راغاای او  اللااهرسااول 

خلكااو کااې اې د اللااه رسااوله!  :وپو ااتل

ترټولو زیات زما د  ه سلوک څوک حقدار 

وفرمایل: ستا ماور. هغاه کاس  دی؟ هغه

وفرمايل: ستا مور.  وویل: بیا څوک؟ هغه

 هغاااه کاااس وویااال: بیاااا څاااوک؟ هغاااه

تواضـع او  ېم: د مور او پالر پـه وړانـديدو
ــاجز  اوالدونااه بایااد د والاادینو پااه  :يع

او  غوره کاړي يتواضع او عاجز  ېوړاند

دهغااوی مقااام او منزلاات تااه درناااوی 

 ولري.

لااه مااور او پاالر څخااه  :ينقــدردا :دریــم

رو ېد ډ ،مننه کول او د هغوی قدر کول

 څخه دي. ېلوړو او  کلو ادابو له جمل

د ماور او  څلورم: بد رد او ښکنځل نه کول:

او  له ویلو وظد بدو الفا ې،پلر په وړاند

پاه  ي. کنځل کولو څخه باید ډډه وش

یاو حادیث دی،  اللهرسول د اړه  دې

 :فرمایي

هونو څخااه دا هاام دي، لااه كبيااره ګنااا

چااې یااو سااړی خپاال مااور او پاالر تااه 

 ااکنځل وکااړي. چااا وویاال: آیااا سااړی 

خپال ماور او پالر تاه  اکنځل کاوالی 

وفرمایل: هو، کلاه چاې د  شي؟ هغه

وايي، نو هغاه د ده و بل پلر ته سپکې 

پلر ته سپکې وایي او کلاه چاې د بال 

وايي، نو هغه د ده مور و مور ته سپکې 

 «۳۳»ته سپکې وایي. 

 بیا... نور

 :لمنلیکونه
 سنن ابن ماجه. -3

 .ابن حبان  صحیح -۲

 .متفق علیه -۱

 .متفق علیه -۴

 ي.ترمذال سنن -۵

 داود. ياب سنن -۱

 .373/ ۵: سرارکشف األ -۲

 صحیح البخاري. -۸

 .متفق علیه -۰

 المعجم الصغیر، للطبراني. -۳۹

 متفق علیه. -۳۳
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 نصلی علی رسوله الکریم .  نحمده و
ٿ  ٿ  ٿ  چ  قااال اللااه عزوجاال:

ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ    ڤٹ   

 312البقرة:  چڤ  ڦ   ڦ  ڦ
مااه  روزه جشریعت محمادیبر اساس 

مبااارک رمضااان يکااي از ارکااان اساسااي 

 دين مقادس اسالم باوده کاه از جملاه
پاانچ بناااي اساسااي اساالم، رکاان سااوم 

مااه  دين مقادس اسالم ميباشاد، روزه

 مباااارک رمضاااان اگااار چاااه در ظااااهر
ها،  دنینگهداشتن اعضاي بدن از خور 

نوشيدني ها وشهوت راني ها ميباشد، 
دقات  ولي هرگاه به مفااهيم آن عميقااً 

کنيم، رمضان و روزه گرفتن در اين ماه 
از مزاياااي بساايار مهمااي  بعضرر داراي 

اساات کااه ميتااوان آناارا در مااوارد ذياال 

 مورد مطالعه قرار داد.
مبااارک رمضااان و ساااير روزه ماااه  روزه

و سنت مانند ساير احکاام و  فرصهاي 
باااا  و دسااتورات اسااالمي نقااش مهااام

را در زندگي انسان مومن بازي  ارزشی 
نموده که اين نقش هاا هام در سااختار 

هر مومن يکتاپرسات  بخش معنوي: ال: در
را الزم اسااات کاااه باااراي ارتقااااي ساااطح 

ش تاال معنوياات خااويش هميشااه سااعي و

ورزد، زيارا اسااس دياان مقادس اسالم باار 
معنويت گذاشته شده است، و يک مومن 

حقيقاااي تماااامي زنااادگي خاااويش را بااار 
 معيارهاي معنوي آراسته ميسازد.

رشااد سااطح تقویاات و بااراي  أخداونااد

معنااوي مومنااان راه هاااي زيااادي را بيااان 

داشاته اسات، تااا انساان مااومن عالوه باار 
از مااادي وجااود خااويش و اسااتفاده  جنبااه

ماديااات در بخااش معنويااات نيااز پيشااگام 
باشد، روزه ماه مبارک رمضاان يکاي از راه 
هاي رشد معنويت مومنان ميباشد، و اين 

 امر را در نقاط ذيل ميتوان بيان داشت:
يکي از مهمترين اثار  :حصول پرهیزگاری –3

روزه، متقااي ساااختن بناادگان بيااان شااده 

 :چنانچه خداوند متعال می فرمایاد  است
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    چ 

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ
 312البقرة: 

ــه: اي مومنااان روزه باار شااما فاارص  » ترجم
شده است، چنانچه بار امات هااي قبال از 

شما فرص شده باود، شاايد کاه شاما تقاوا 
 «حاصل نماييد.

در مااااه مباااارک رمضاااان انساااان ماااومن 
بسياري از اموري را که برايش حلل باوده 

نمايااد، خااوردني هاااي  مااياساات، تاارک 
حاالل، نوشاايدني هاااي حاالل، ارتباطااات 

کااه برايشااان همااه  یجنسااي بااا همسااران

 أحلل بود، فقط بخاطر رضايت خداوند
گردد، به اين صورت، اين انساان  ترک مي

مومن صاحب تقاوا ميگاردد، ايان تقاوا در 
ماااه رمضااان بااه مثابااه يااک درس عملااي 

 شخصااايت از ديااادگاه ماااادي و

هاااام از دياااادگاه  معنااااوي آن، و
اجتماعي آن تاثير مهماي را بجاا 

جاااا ازآن ميگاااذارد، کاااه در ايااان 
 بحث خواهیم کرد.

  ــش ــی تربنق ــاختن یت روزه در س
ـــرد ـــیت ف سااااختن روزه در شخص

 یساختار شخصيت فاردتربیتی 

 داشاته، و با ارزشای  مومن نقش

عنوان يک فرد مومن ه انسان را ب
در دو بخااش مااادي و معنااوي آن 

 تربيت ميکند:

تربيت تقوا است کاه آثاار آن در ياازده 
ماااه ديگاار در وجااود انسااان روزه دار 

يان انساان ينکاه اا باقيمانده، و بعاد از

هااي  ، مااهمومن به تقاوا عاادت نماود
 بعد از رمضان را نيز با تقوا ساپري ماي

 نمايد.
انسااان روزه دار مطااابق احکااام  اصاالً

ساااعي و  الهاااي و ارشاااادات نباااوي

ورزد که تمامي احکام الهي  تلش مي

از  ،م دهااادصاااورت کامااال انجااااه را بااا
او را منااع  کااه خداونااد تمااامي امااوري

نماااوده اسااات اجتنااااب ورزد و حتاااي 
کساااانيکه قبااال از رمضاااان باااه ياااک 

 نماي ،بودناد سلسله از گناهان مباتلً
توانند که در اين ماه گناهان خويش را 

زيارا باا ارتکااب هرگنااهي  .دوام دهند

او  ،شود روزه وي به فساد کشانده مي

لاي را تارک مجبور است که عاادات قب
نمااوده، مجااالس فسااق وفساااد را بااه 
مجالس عبادت مبدل ساازد، بساياري 
 از اماکن فساد در ايان مااه بساته ماي

از اعمال زشات  گردد، کسيکه حقيقتاً 
ميتواناد  ،قبلي خويش پشايمان باشاد

خاود را باه  در خلل ايان يکمااه کااملً
نيکي ها عاادت دهاد و باا اساتفاده از 

 تقي سازد.اين ماه مبارک خود را م
ــي: -2 ــت روح در جامعااه امااروزي  تربي

تاارين مشااکل مااردم، ضااعف در  باازرگ
معناوي آنهاسات، ايان  بخش روحاي و

ضاااعف معنويااات سااابب بساااياري از 

خره انسان گردد، و باْل  ها مي بدبختي
کناد  را به يک حيوان درنده مبدل مي

که يک انسان، انسان ديگري را شاکار 
و  رساند، از وجود کند، به قتل مي مي
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فقاط  کناد، و سرمايه اش استفاده ماي
ي مااه  کناد، روزه خود فکر مي در باره

مبااارک رمضااان، روح انسااان را تقوياات 
 کاارده و در وجااود انسااان روحانياات و

گردانااد، انسااان  زنااده ماايرا معنوياات 
مااومن ارتباااط قااوي بااا خااالق حاصاال 

ي ساابب نمااوده، اياان قااوت روحاااني و 
 فتاد و بااميشود، کاه باه فکار فقاراء بي

آنااان کمااک کنااد، بخاااطر آشااتي بااا 
کاه باا ايشاان مخالفات داشاته  کساني

فکر ميکند، به فکر ديگران ماي افتاد، 
از خوردن حرام اجتناب ماي ورزد، و باا 
اين همه ارتباطات قاوي کاه باا خاالق و 

ساير مخلوقات پيدا مي کند، براي اين 
انسان ماومن ياک ناوع راحات معناوي 

ان شود، کاه هماه روان شناسا پيدا مي
جهااان در مااورد همااين آرامااش روحااي 

 سرگردان ميباشند.
ــي: -1 ــت اخالق يکااي از باااالترين  تربي

مراتب اخل  ارتقااي ساطح اخال  باه 

عاااااليترين مقااااام آن يعنااااي اخاااال  
اسلمي اساتز اخال  اسالمي هماان 
اخلقي را گويند که مطابقت با احکاام 
و ارشاااادات اسااالمي داشاااته باشاااد. 

ارتقااي ساطح  اگرچه هر فرد ماومن در
اخلقي خويش هميشه ساعي و تالش 
ورزيده و از ارشادات اسلمي براي اين 

کند، ولي کساانيکه  هدف استفاده مي

خااود را آراسااته بااه  اخاال  اساالمي 
ميسازند، مراحل اخلقي را نيز مد نظر 

داشاته و سااعي ميورزناد کااه باه همااان 
مرحلاه عاالي آن، خاود را نايال ساازند. 

 يکااي از راه هااايي ماااه مبااارک رمضااان
ست که براي رسايدن باه ايان مرحلاه، 

 انسان مومن را آماده ميسازد.
اکنون الزم است نخست اين مراحال را 
مورد مطالعه قرار دهيم و ساپس نقاش 
ماااه مبااارک رمضااان را در آن ارزيااابي 

 نماييم:
اخلقااي اساات کااه خااود  اخــالق خــوب:

 عالي اخلقي باشد.انسان داراي صفات 

اخلقي است کاه باا وجاود  :اخالق عالي

متصااف بااودن خااود انسااان بااه صاافات 
عاااالي اخلقاااي، ضااارري باااه ديگاااران 
نرساند، و هيچگااه در تعامال باا ماردم 

آساااايبي متوجااااه ديگااااران نسااااازد، در 
بسياري از حاالت کساني وجود دارند که 

احکاام  متصف به اخل  خوب هستند، و
و ارشادات الهي را بر خاود خاوب تطباق 

لااي در تعاماال بااا ديگااران هنااد، و مااي د
 کنند. از امور را فراموش مي یبعض

اخلقاي را گويناد کاه  ممتاز(: اخالق اعال)
بااا وجااود اينکااه خااودش داراي صاافات 
 عالي است و به ديگران نيز ضارري نماي

هنگااام ضاارر رسااانيدن  رساااند، بلکااه در
ديگران نير عکس العمل منفاي نداشاته، 

ن به و چنانچه در ماه مبارک رمضان انسا
 رسد که عالي ترين مقام اخلقي مي

إِْن اْمااُرٌؤ َقاتَلَااُه أَْو َشاااتََمُه َفلْيَُقااْل إِنِّااي  وَ  »
 .«َصائٌِم َمرَّتَيْنِ 

هرگاه کسي با او جنا  نماياد و  » ترجمه:

يا دشنامش دهاد باه او ميگوياد کاه مان 
 «روزه دار هستم.

ناايي انسااان زمااني در جامعااه اقاوت و تو 

ها  هنگام توانايياو در  گردد که ثابت مي

را فرامااوش نکاارده و اخاال   أخداونااد
خود را به مراتب عالي آن برساند، انسان 
زماني داراي اخل  بسيار عاالي ميباشاد 

هنگام غضب، خشم خود را تحات  که در
تاثير عقال خاويش قارار داده خشامگين 
نشود و زمااني باه مراحال عاالي اخلقاي 

 هنگااام جناا  و دشاانام ميرسااد کااه در

دادن ديگران صبر نموده زبان خاود را از 
 گفااتن سااخنان زشاات حفاا  نمااوده و در
مقابل آن شاخص عکاس العمال فيزيکاي 
نشان نداده، اين لحظات بسيار ساخت و 
دشوار براي بسياري از انسانهاي ضاعيف 
االخل  ميباشد، ولي انسانهايکه اخال  

شاده اسات،  جاکارمشان مثل اخل  رسول 

اه مبااارک رمضااان اياان عملکاارد را در ماا
جامه عمل پوشاانده و خاود را باراي نيال 

 به اين اخل  عالي عادت ميدهند.
 ج اللااهأَنَّ َرُسااوَل ا عااْن أَِبااي ُهَريْاارَةَ (

اايَاُم ُجنَّااٌة َفااَل يَرُْفااْث وَ  اَل يَْجَهااْل  َقاااَل الصِّ
َوإِْن اْمُرٌؤ َقاتَلَُه أَْو َشاتََمُه َفلْيَُقْل إِنِّي َصائٌِم 

ِن َوالَّااِذي نَْفِسااي ِبيَااِدِه لَُخلُااوُف َفااِم َماارَّتَيْ 

ائِِم أَطْيَُب ِعنْاَد  تََعاالَى ِماْن ِرياحِ اللاه الصَّ
َشااْهَوتَُه  َشاارَابَُه وَ  الِْمْساِك يَتْاارُُك طََعاَمااُه وَ 

اايَاُم لِااي َوأَنَااا أَْجااِزي ِبااِه  ِمااْن أَْجلِااي الصِّ
 «3»َوالَْحَسنَُة ِبَعْشِر أَْمثَالَِها(

ــــــه ي ُهَريْاااااارََة حضاااااارت أَِباااااا:ترجم
 ج کااارمميفرماياااد کاااه َرُساااوَل اا

روزه سااپر اساات، انسااان روزه  »فرمااود: 
دارد نه به زشاتي هاا رو آورده و ناه هام 

 کس هرگاه  ورزد و به گناه مبادرت مي
ياا دشانامش دهاد، باه او  با او بحنگد و

دو مرتباه بگويااد: مان روزه دار هسااتم. 
تصرف  قسم به ذاتي که نفس محمد در

ي دهااان روزه دار بااه ناازد اوساات، بااو 
ست، او ا از بوي مشک بهتر أخداوند

سااير شاهواتش را  خوراک، نوشيدني و
تااااارک ميکناااااد،  أباااااراي خداوناااااد

روزه براي مان  :ميفرمايد که أخداوند

هار  مان پاداشاش را ميادهم، و است، و
 شود. نيکي ده برابر ثواب داده مي

 مطمئنه:آن به نفس  ارتقاي تربيت نفس و -4
ه مبااارک رمضااان يااک سيسااتم مااا روزه

تربيتاااي باااراي تربيااات نفاااس انساااان 
حقيقاات نفااس انسااان بااا  ميباشااد، در

ارتبااااط داشاااتن باااا محااايط فاساااد و 

تان گمااراه و ساااير خواهشااات بااه دوساا
اماره بالسوء( تبديل ميشود، اين   نفس

نفس هميشه انسان را به بدي ها سو  
 داده، او را از حقيقت عباادات دور ماي

ساااان ماااومن کوشاااش ساااازد، ولاااي ان
ميکند، که اين سيساتم منفاي خاويش 

از حالات در پاي  هااي پاي را با عباادت

لوامااه(   علقمناادي بااه گناااه بااه نفااس

اسات  نفسر مبدل سازد، نفس لواماه 
که زماني انسان گناهي ميکند نفساش 
او را از داخاال ملماات مينمايااد و بااه او 

گويد که در اشاتباه اسات، باه ايان  مي
 ا زنااده ساااخته، درمعناا کااه وجادانش ر 

هنگام ارتکاب و يا نزديک شادن 

شارم  به گناه احسااس ملمات و
 نمايد. مي

انسان مومن بااز هام باا عباادات 
بيشتر، کوشش ميکند، تاا نفاس 

مراحل عاالي رساانده، خود را به 
مطمئناه( برسااند،   او را به نفس

نفس مطمئنه نفسي است که باا 

درک حقيقااات هااااي زنااادگي و 

 خاالق يکتاا کااملًارتباط قوي باا 
کنااد، او  مطمئنانااه زناادگي مااي

ميداند که اکنون ذات بزرگاي باا 
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تمامي مشکلت او را ياري  وي است در
اياان ارتباااط قااوي بااا خااالق  ميرساااند، و

کناد  جهان اطميناني را نصيب وي ماي
دياان بااا  کااه بسااياري از انسااانهاي بااي

آنرا برایش فاراهم مليونها رفاهيت مالي 
 .توانند نمي کرده

نفس مطمئنه هماان نفساي کاه در روز 
 :آخرت به او خطاب ميشود که

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  چ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       

 21 - 34لفجر: اچڦ

ـــه: اي نفاااس مطمئناااه! بساااوي » ترجم
پروردگاااارت برگااارد در حاليکاااه تاااو از 

پروردگارت راضي هستي و او نياز از تاو 

اخال هاايم د راضي است، در صف بنده
 «شو و به جنتم داخل شو.

در مااه مباارک رمضاان  :ارتقاي ايمان -5

گيرد، رمضاان باراي  قوت ايمان اوج مي
کند که او چقدر خدا  هرکسي ثابت مي

شاااناس اسااات، زيااارا در لحظاااات روز 

انسااان در مقاباال يخچااال پاار از ميااوه، 
نوشيدنيها  غذا، آب و غيره خوردنيها و

باا  گيرد در حالي که هايچکس قرار مي
تواناااد هرچيااازي  وي نيسااات، او ماااي

خواسته باشد، بخاورد ولاي ايان انساان 
به اين عقيده است که در اينجا مراقبي 

اساات  أوجاود دارد، کااه ذات خداوناد

کنااد، او بااا وجااود  کااه ماارا مراقباات مااي
را مراقب خود  أتنهايي بازهم خداوند

دانسته از خاوردن و نوشايدن اجتنااب 

 کند. مي
ن است که انساان ترين ايمان همي قوي

دانسااته در  أمراقااب خااود را خداونااد

يَاُم لِي وَ     «3» .أَنَا أَْجِزي ِبِه( الصِّ
مان آنارا  روزه براي مان اسات، و»  ترجمه:

 «پاداش ميدهم.
 آمادگي براي مبارزه با خواهشات: -6
 ماه مبارک رمضان به انساان قادرت ماي 

بخشااد تااا عليااه خواهشااات نفساااني و 

 ه مبارزه گردد.شهواني خويش آماد
ميفرمايد: که َقاَل لَنَا  احضرت علقمه

بَاِب َمْن اْساتَطَاَع  » ج النَِّبيُّ  يَا َمْعَشَر الشَّ
َماْن لَاْم يَْساتَِطْع  ِمنْكُْم الْبَااَءَة َفلْيَتَاَزوَّْج وَ 
ْوِم َفتِنَُّه لَُه وِ   .«َجاءٌ  َفَعلَيِْه ِبالصَّ

 فرمودند: ج نبي کريم »
ا که توانايي داشته هرکسي از شم ترجمه:

کاااه  ینماياااد، و هرکساااباشاااد، ازدواج 
وي الزم اسااات کاااه روزه  بااار ،نميتواناااد

 «2» «بگيرد، زيرا روزه براي وي وقايه است.
با روزه گرفتن باراي انساان تقاوا حاصال  

ميگردد، و تقاوا يگاناه راهاي اسات باراي 
 مبارزه با خواهشات نفساني.

همااان  ج منظااور از اياان حااديث پيغمباار

ي نفلي است که باراي جوانااني کاه  هروز 
توانايي ازدواج و نفقه را نداشاته باشاند، 
الزم است تاا روزه بگيرناد کاه از ارتکااب 
گناهان شاان وقاياه شاود، ولاي روزه مااه 
مبارک رمضان نيز درسي براي حاکميات 
انسان بر نفس وي ميباشد. زيارا رمضاان 
وي را تربيت ميکند که در اين ماه کاه از 

ل صارف نظار نماوده اسات، در امور حال

حالل  هاا ميتواناد از اماور مااه باقيمانده
 استفاده کند.

 :نقش رمضان در ساختار جامعه 
روزه ماه مبارک رمضان نقاش اساساي در 
سااختار جامعااه انسااني داشااته کاه اياان 

هااا را ميتاوان در نکااات ذيال مااورد  نقاش

 مطالعه قرار داد:
 بخش اجتماعي: در

افراد زيادي وجاود در عصر امروزي  ال::
دارند کاه الف از حقاو  انساان و حقاو  

 زنند ولي در هنگام ضرورت گام بشر مي
هاي عملاي آناان باا وجاود تواناايي هااي 
بيشااتر بساايار ضااعيف ميباشااد، علاات 

تواند  اساسي همين است که انسان نمي
دردي را احساس نمايد که خودش باه آن 
مبتل نشده باشد، وقتي براي انساني که 

هنگام مقابل شدن باا گناهاان و 

اشتباهات او را بيااد آورده، از آن 
 گناه اجتناب ورزد.

  فرمايد: مي أخداوند
 3النساء: چڤ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤچ 

ــه:  متعااال همانااا خداونااد » ترجم
 «مراقب شماست.

اياان قااوت ايمااان بااراي هاار روزه 

بااه همااين  ،دار، پديااد مااي آيااد
 أدليااال اسااات کاااه خداوناااد

  :فرموده است که

زندگي خاويش هيچگااه گرسانگي را  در
نچشاايده باشااد، و يااا هاايچ روزي تشاانه 
نشااده باشااد، چگونااه ميتوانااد احساااس 
 کند که کسانيکه در اثار خشکسااليها و

هاا  مااه يابند و جنگها هفته ها غذا نمي
ه مااا از تشاانگي رنااج ميبرنااد. بلااه روزه

جاود مبارک رمضان اين احسااس را در و 
 کند. انسان زنده مي

سفانه در عصر امروزي به عاوص ولي متا
اينکااه مصااارف خااانواده در ماااه مبااارک 
رمضااان نصااف گااردد، بلکااه باار اساااس 
تساااليمي کااااه در مقابااال خواهشااااات 

هاا باه عاادات،  انتقال عبادت نفساني و

 مصااارف خااانواده هااا چناادين براباار مااي
شااود و بااه عااوص اينکااه رمضااان مااااه 

چنانچه فتح مکه  ،بيداري و مبارزه باشد
همااين ماااه صااورت  ي باادر در و غاازوه

ه رمضااان بااه ماااه خااواب و گرفتااه، مااا

 مبدل گرديده است.بيکاري  استراحت و

ــي: در ــش فرهن: ماااه مبااارک رمضااان  بخ

مسااالمانان را از پياااروي فرهنااا  هااااي 
شيطاني و جاهليت به پيروي از فرهن  

کشاند، ارتباط مومنان را باا  اسلمي مي
قااويتر ساااخته، و  بيشااتر و أخداونااد
آنان نسبت به پروردگاار مهرباان  محبت

شود، پيروي از فرهن  هااي  بيشتر مي
جاهليااات بااار اسااااس محبااات باااه ايااان 

فرهناا  هااا صااورت مااي گياارد، و وقتااي 
قلااب انسااان بااه محباات الهااي تماياال 
بيشااتر حاصاال نمايااد بااه همااان اناادازه 
تطبيق فرهن  ايماني در داخل و خارج 

 گردد. وجود انسان قويتر مي
ای همااه مااا اخاال  خداونااد متعااال باار 
 رمضانی عطا فرماید.
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 :سخن زشتپیامد ناگوار 
باید یاد آور شاد کاه ساخن زشات 

،  قلاب هم آلاوده میساازد آب دریا را

صمیمیت  محبت وها را می شکند،  

کدورت را باه  بین میبرد، کینه و زرا ا

میااان  انسااان را در میااان ماای آورد و

یااوه سارا معرفای  جامعه بد اخل  و

ماداوا  میکند چونکاه زخام شمشایر

سااخن  گااردد امااا زخاام زبااان و ماای

 یر نیست.ذزشت التیام پ

مان دل  الزم است که با گفتار بناءً 

  قلااااب کساااای را آزرده نسااااازیم، و

خاود  را ازعزیزان خاویش  دوستان و

 چهااره، قااد و  نسااازیم، ساایما،ر دو 

 ،انادام کسای را باه تمساخر نگیاریم

 بام المؤمنین عایشه رابطه از در
روایت است کاه مای فرمایاد: هماراه 

نشساته باود. ام الماؤمنین  پیامبر

بااه  ب بااانو صاافیه دختاار حیاای

عایشاه باه  ي بایسمت آنان آماد. با

گفت: ترا با صفیه چه کار؟  پیامبر

و چناان اسات. منظاورش که چناین 

 این بود که قد او کوتاه است پیامبر

لقااد قلااِت كلمااة لااو ُمزَِجااْت » فرمااود: 

 «32»«بماء البحر لَمزََجتُْه عكَّرته

چیازی گفتای کاه اگار آن را  ترجمه:

در آب دریاااا مااای آمیختااای آب دریاااا 

 اباو بدان آلوده و تیره مای گشات.ح ]

که انچاه  نیداود و ترمذی[ به این مع

چنان ناپسند بود کاه آب دریاا گفتی 

 را از زشتی خویش می آلود.

 آیین سخن گفتن:
کسی که بخواهد از آفات زباان دور 

نظار  بماند، باید که مساائل زیار را در

 داشته باشد:

چیزی نگوید مگر بارای منفعات  -3

خود یا دیگران و یا دور ساختن ضارر 

 و زیان از خود یا دیگران.

حبت زمااان مناساابی را باارای صاا -3

کردن انتخااب نمایاد، چناان کاه مای 

گویند: هار آنکاه ساخنی بگویاد و در 

آن جوانااب را رعایاات ننمایااد، گفتااه 

هااایش جااای خلاال و ایاارادات بساایار 

خواهد بود و البته کسای کاه ساکوت 

بیهااااوده و نابجااااا نمایااااد، مااااردم از 

 همنشینی با او خسته و بیزار گردند.

سخن را به آن میزان کوتاه نماید  -2

هادف و منظاور خاویش برسااند و که 

در آن موقعیت بادان نیااز مای باشاد. 

سخنی که در آن حصول نفع یاا دفاع 

ضرری لحاظ نگشته باشد، بی نتیجاه 

خواهد باود. باا کوتااه ننماودن ساخن 

تنها باه انادازه نیااز و ضارورت، اطالاه 

کااالم باعاااث کساااالت و خسااااتگی 

حاضااران ماای شااود. کاالم نیکااو آن 

 ګفتاه شاود واست کاه در حاد میاناه 

ساخن اطالاه  نباشاد زیارااشکال ساز 

 باشد.می کسالت آور 

گویند: آنچنان گزیده گوی  

کااه دلیاال خااویش بنشااانی و 

خواسته ات را برسانی. تا مای 

تاااااوانی از بسااااایار گفاااااتن 

خاااودداری نماااا کاااه جایگااااه 

لغااازش هاااای بسااایار باااوده و 

دست آخر پشیمانی بباار مای 

 آورد.
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 در گفتار خویش سنجیده عمل -7

 نماید. چون به قول شاعر:

 تا مرد سخن نگفته باشد ح

 عیب و هنرش نهفته باشد.ح

انسااان ناچااار از ساانجیده و نیکااو 

سخن گفتن می باشاد، از آن جهات 

کااه سااخن او نشااانه ی فهاام و ادب 

اوست. چنانچاه گفتاه اناد: از گفتاار 

س به عقل او پی می تاوان بارد و هرک

راه مای تااوان  ازکارده اش باه اصال او

 ت.جس

داری از زیاااااده روی در  خااااود -3

مدح و ستایش اشخاص و از تندروی 

مدح و ستایش افراد منجر به درو  و 

 بهتان نیز می گردد.

از دادن وعااده و وعیاادهایی کااه  -2

توان به انجام رساندن آن ها را ندارد، 

 داری نماید. خود

 خداوند متعال می فرماید:

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  چ  

ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 2 – 3الصف: چھ  ھ  ھ

ای مؤمنان! چارا ساخنی باه  ترجمه:

دیگران می گوئید كاه خودتاان برابار 

 آن عمل نمی كنید؟

اگاار سااخنی را بگوئیااد و خودتااان 

برابر آن عمل نكنیاد، موجاب كیناه و 

 خشم عظیم خدا می گردد.

در گفتار خود از کلمات سااده و  -4

 د کاه مفهاوم ماوردناآسانی بهره بگیر 

نظر را به صراحت و وضوح بیان دارد. 

إِن ِمْن أََحابِّكُم  »می فرماید:  برپیام

أَْقاااَرِبكُْم ِمنِّااای َمجلسااااً یاااوَم  إِلااای، وَ 

إِنَّ  الِقیاَمااااِة، أََحاِساااانَكُم أَخلقاااااً. و

أَبَْعااادكُم ِمنِّااای یاااوَم  أَبََغَضاااكُم إِلااای وَ 

ُقوَن  الِْقیامااااِة، الثَّْرثَاااااُروَن والُمتََشاااادِّ

 قالوا: یا رسول اللَّه َقادْ « َوالُمتََفیِهُقونَ 

ُقوَن، َفَمااا  َعلِْمنَااا الثَْرثَاااُروَن َوالُمتََشاادِّ

 «34»«الُمتَكَبِّرُونَ »الُمتَفیِهُقوَن؟ قال: 

محبوب ترین کساان شاما  » ترجمه:

نااازد مااان و نزدیاااک تااارین شاااما باااه 

همنشینی من در روز قیامت، خاوش 

اخل  ترین شماست و مبغوص ترین 

شاما نازد مان و دورتارین شاما در روز 

ثرثاااران و متشاادقان و  قیاماات از ماان

 متفیهقااان: پرگویااان متکلااف و الف

ان باااه خودنمایاا متظاااهران و زنااان و

ر باافصاااحت در کاالم و کسااانی کااه 

دهان خود غلی  ساخن مای گویناد 

هسااتند صااحابه گفتنااد: ای رسااول 

خدا! ثرثاار و مشاتد  را مای دانایم، 

متفیهقاااان چاااه کساااانی هساااتند؟ 

 «.متکبرانند »فرمودند: 

از ناسازا و بادزبانی  سخنانش را -1

جاز باه  ،و زشتی پااک داشاته باشاد

نیکی چیزی برزبان نیاورد. به گفتاار 

گااوی  شااخص باادزبان و ناساازا فاارد و

گوش فراندهد. گفتاه اناد: زبانات را 

نگه دار مگر بارای حقای کاه یااریش 

دهی یا باطلی که شکستش دهای و 

  «۸3»آورش گردی. یا نعمتی که یاد

 نتیجه گیری:
ساابب ورود انسااان  ت زبااانظااحفا

عادم کنتارل آن  به بهشت میگردد و

انسان را به آتش جهانم ساقوط مای 

زیاااااده گااااوی،  دهااااد، پرحرفاااای و

ذکار اللاه متعاال  مشغولیت باه غیار

 دوری از ساااابب قساااااوت قلااااب و

یری ذمیشااود، مسااؤلیت پاا tاللااه

 زبان سبب کامیابی، نجات و برابر در

الزم  رساتگاری انسااان میشااود، بناااءً 

ه امورخوب با ن مان را دراست که زبا

ته خااود سااناشای امااور از باارده و کااار

آن  نگهاااادار داری نمااااوده حاااااف  و

   باشیم.

 مآخذ:
 ساانن ابااو داوود: شااماره حاادیث:  -32

7143 . 

 سااانن ترماااذی: شاااماره حااادیث: -34

3131. 

 متاارجم: مسااعود: اخاال  اساالمی: -31

 مصدر: سایت نوار اسلم:
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در نکاااوهش آناااانز چااارا کاااه 

زیااااده روی در مااادح ناااوعی 

چاپلوسااای و ریاکاریسااات، و 

تنااادروی در نکاااوهش ناااوعی 

تلفاای و انتقاااام مااای باشاااد. 

انساااان مسااالمان خاااویش و 

پروردگار خاویش را برتار از آن 

می دارد که چنین صفاتی باه 

زیارا ماداومت بار  خود بگیرد.

حصاول نفاع  سخنی کاه در آن

یااا دفااع ضاارری لحاااظ نگشااته 

باشد، بی نتیجاه خواهاد باود. 

با کوتاه ننمودن سخن تنها باه 

اناادازه نیاااز و ضاارورت، اطالااه 

کلم باعث کسالت و خساتگی 

حاضران می شاود. کالم نیکاو 

ګفته آن است که در حد میانه 

 نباشاد زیارااشکال ساز  شود و

ماای کسااالت آور سااخن اطالااه 

 باشد.
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اگر خداوند پیامبااری را نمای فرساتاد، 

بر ماردم واجاب باود کاه خادا را باه عقال 

 (/امام ابوحنیفه  بشناسند

طااوری کااه در مباحااث پیشااین گفتااه  

بخش مهمی از « تدبُّر تفکُّر و »قدرتشدز 

ساااختار تکاااوینی انسااان اسااات. وحااای 

ر حجم وسایعی از آیاات خاود، آسمانی د

یروی ااااان نافاده از ایااااااااابااه است همااه را

 خدادادی ترغیب نموده است. 

اماا بایااد توجااه داشاات کااه ایاان دو واژ  

کااه از منظاار معناای لغااوی و  ضاامن ایاان

اصااطلحی بااا هاام تفاااوت دارنااد، در بعااد 

مقدمات، متعلقات و نتایج شان نیز با هم 

چاااه را کاااه وحااای فااار  دارنااادز زیااارا آن 

ماای خوانااد: آساامانی بااه تفکّاار در آن فاارا 

قاارآن کااریم، پدیااده هااای موجااود جهااان 

هستی، نفس انسانی، تاریخ گذشتگان و 

چگونگی به میان آمدن کیهاان بای کاران 

کاه فراخاوان تادبّر، فقاط  استز در حالی

 قرآن کریم می شود. منوط به

شاده کاه مؤلفاۀ تفکار، همچنان گفتاه 

راکی که از طریاق تصاور و قدرتی است اد

حسوسااااات، امااااور باااادیهی م یقدتصاااا

متواترات، تجربیات، فطریات، وجادانیات 

و اولّیااات حاصاال ماای شااود و مجهااوالت 

 نظری را برای خود معلوم می سازد.

تفکااار، مرباااوط باااه بررسااای علااال و 

خصوصیات یک موجود استز ولی تادبّر، 

مربوط به بررسی عواقب و نتاایج آن مای 

 شود. 

تفکر، پردازش محسوساات دیاداری، و 

ساااات دیاااداری و تعقااال پاااردازش محسو

شنیداری استز ولی تدبّر، پاردازش هماۀ 

این مفاهیم قرآنی باا آمیازا ایماان اسات. 

تدبّر، تصرف قلب با نظر در عواقب استز 

آن باا نظار در دالیال  تص فاماا تفکار، 

 است.

باه هاار رو، در دو مقالااۀ قبلاای روی واژا 

بحث هاای فشارده صاورت گرفتاه « تفکّر»

ث، بیشاتر است. اینک در ادامۀ این مبح

 پرداخته خواهد شد.« تدبّر»به موضوع 

ــارف  ــت و مع ــدبثر در ثقاف ــر و ت ــش تفک نق
 اسالمی 

عقل بزرگترین نعمت خدادادی اسات. 

ایاان واژه بااا مشااتقات آن بااه عنااوان یااک 

هاا باار باا ه جریان هماهن  و پیوساته، د

الفاااظ متفاااوت در جاهااای مختلااف کاالم 

اللااه مجیااد، باارای دعااوت مااردم پیرامااون 

تفاده از نعمات عقال و بهاره منادی از اس

آن بااارای تأمااال، تفکااار و تااادبر در ماااورد 

نباتهااااا، شااااناخت و خلقاااات انسااااانها، 

ینااات و آیااات قاارآن کااریم موجااودات، کا

 آمده است. 

توجه ویژا ثقافت و معارف اسالمی باه 

موجب آن شاد کاه « تعّقل و تدبّر»مؤلفۀ 

ماذهب حنفاای بااه خاااطر اسااتفاده و بااه 

، بااه «عقلنیاات دیناای»ز کااارگیری الزم ا

 شهرت یابد.« اصحاب الرأی»

عقلنیااات باااا تفکاار دیناای و طبیعاات 

انسانی عجاین باوده و پیوناد ناگساتنی 

دارد، تااااا جااااایی کاااه پیشااااوای بااازرگ 

مای  /مذهب حنافی، امااام ابوحنیفاه

گویااد: اگاار خداونااد پیامباااری را نماای 

فرستاد، بر مردم واجاب باود کاه خادا را 

   (3  به عقل بشناسند.

بزرگترین مؤفقیت و نیک نامی علماء 

و فقهای مسلمان در طول تاریخ اسالم، 

بااوده « نقاال و عقاال» ل میاااند حفاا  تعااا

است. در اصل، انطبا  دین با عقلنیات 

متکاای باار نقاال اسااتوار اساات و هاادف 
شریعت اسلمی بار درک درسات 

یاات و سااالم از دیاان، مطااابق واقع

 های جامعه و فطرت انساانی بنااء

 است. شده

البتااااه در ثقافاااات و معااااارف 

اساالمی بااه ایاان بساانده نشااده، 

باارخلف آنچااه کااه شااماری ماای 

پندارنااد! اساالم مخااالف تعقاال، 

سااتز بلکااه قاارآن اتفکاار و تاادبّر 

کریم افزون بر این که بارها ماردم 

را بااه اندیشاایدن و تفکاار دعااوت 
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تماام انساانها را تاا  افازون بار آننموده، 

در آیااات « رتاادبّ »بااه « هماااوردی» ابااد بااه

 قرآن کریم دعوت نموده است. 

تعقل، آیات قرآنی در دعوت به  کثرت

حکایات از اهمیات و نقاش  دبرتفکر و تا

در حیااات معنااوی و مااادی  هااافااراوان آن

  انسان دارد.

اگاار انسااان تعااداد دفعاااتی را کااه در 

 هاادر آن« تفکّار و تادبّر»قرآن کریم بحث 

، خواهااد دیااد کااه چقاادر دشاده، بشاامار 

« اندیشااایدن» کاااریم باااه جایگااااهقااارآن 

اهمیت داده و آنگاه دیگر بحاث تعاارص 

قاارآن کااریم بااا عقاال بااه ذهاانش خطااور 

 نخواهد کرد. 

همانگونه کاه در مباحاث قبلای تاذکر 

قارآن  ۀآیا (211بایش از پرداختن یافت 

باه صاورت « عقلنیات»به بحث  ،(3  کریم

مسااتقیم بااا عباااارات  غیاار مسااتقیم و

رون، ، تفکااااتعقلااااون»مختلفاااای نظیاااار

باا مشاتقات آنهاا  «تدبرون، تنظارون و..

ا به بهره جویی از این نیروی که انسان ر 

تأییدی بار دادی دعوت کرده استز خدا

 توجاااه ثقافااات و معاااارف اسااالمی باااه

 (2  ست.ا« عقلنیت دینی»

وقتی شمار کلماتی که در قرآن کریم، 

در آنها ذکر شاده، « عقل و تعّقلون» لف 

ایاان الفاااظ  بشااماریم خااواهیم دیااد کااه

 ماورد بااه کااار رفتااه و لفاا  عقاال (71 در

  (7 بار وارد شده است.  (31 

 تفعال باب از «تدبُّر»مزید بر آن، مادا 

 ريشاه ايان مشاتقات باا «ُدبُر »ريشه از و

( صااورت در قارآن کااریم 33 اباار، با(77 

 .به کار رفته است

( گانه ای 31ز مجموع موارد طوری که ا

در قارآن کاریم « فکر یا عقل» که مشتقات

( مورد آن در ساوره 32به کار رفته است،  

های مکای اسات. پارداختن ایان حجام از 

آیات در سال های آغازین دعاوت پیاامبر 

یت و نقاش مهام و ، حکایت از اهماکرم

در فرآیناد « تفکر و تعقال»تأثیرگذار مقولۀ

سان ها به ساوی حاق، هدایت و رهبری ان

 و حقیقت، و خداشناسی دارد.

ج مااورد باقیمانااده کاااربرد مشااتقات پاان

در قاارآن کااریم، در سااوره « فکاار یااا عقاال»

های مدنی است. قارآن کاریم بارای ساو  

دادن ماااردم باااه درک حکمااات و فلسااافۀ 

احکام و عمق بخشی فهام آن هاا از دیان 

در آیااات متااذکره، انسااانها را بااه تفکااار 

 ت. فراخوانده اس

بایااد افاازود کااه پاارداختن ایاان حجاام از 

آیااات الهاای بااه موضااوع تفکاار و تعقاال، 

نمایانگر نقش ویاژا آن در حیاات فاردی و 

 ( 2 اجتماعی انسان دارد. 

در همااین حااال، در هاایچ یااک از آیااات 

 أبه خداوند« تفکر و تعقل» قرآنی صفت
متفکر و » أنسبت داده نشده، و خداوند

ی کلمااه تعبیاار نشااده اسااتز ولاا« متفقااه

به اوتعالی اطال  شاده، یعنای  (4 ، «تدبّر»

  (1 عالَم است. « مدبّر» أخداوند

در آن اسات ظریاف  ۀنکتارویهم رفتاه، 

گیتاای، و  قرآناای،آیااات ایاان در همااۀ کااه 

پروردگاااار تواناااا در جهاااان هاااای نشاااانه 

باه عناوان موضااوع هساتی و آیاات الهاای 

، ناه ذات نادا معرفای شاده« و تدبّرتفکر »

  (1 . ریدگار بزرگمقدس آف

جااان مطلااب در ایاان اساات کااه ارباااب 

تفکّار  نادتواناشیایی می شعور نسبت به 

هااا در ذهاان،  آن تصویرسااازیکااه  کننااد

ز در حاااالی کاااه پروردگاااار ممکااان باشاااد

کااه در قالااب  از ایاان ساابحان و بااا عاازت،

 ،شاودو توصیف  ی و وصفی تمثیلتصویر 

 .استو برتر  منزهپاک و 

حمید و مجید،  عظمت و اوصاف خدای

بساایار بزرگتاار از آن اساات کااه در وهاام و 

، در روایاااات تصاااور بگنجاااد. از ایااان رو

( مورد آن باه 7مال شده که استع

  (3 ، آمده است. «تدبّر»گونۀ

آنجا که اکثار از از جانب دیگر، 

و دعوت به حق  أکیدآیات مکی ت

شاااااته و باااااه و یکتاپرساااااتی دا

ایمااان مؤمنااان و  ه شاادننهانیدناا

دعااوت مخالفااان توجااه و ترکیااز 

، ایاااان واژه ساااااببز از ایاااان دارد

کی دیده اهای م ورهار در سابیشت

در « تفکااار» واژه، اماااا مااای شاااود

هام ساوره هاای مادنی از ی شمار 

تباارک اسلمی مردم در خلقت خداوناد 

 ترغیابالهای هاای و نعمات  أو تعالی

بای شده اناد و از تفکار در ذات  به تفکر

 نهی شده اند.  مانند وی

به هر رو، منهج قارآن کاریم، منهجای 

ن یااک ساااختار اساات و ساااختار آ  وحاای

منطقاااای اساااات کااااه بااااین اسااااباب و 

مسببات، مقدمات و نتایج ارتباط برقرار 

ماای کنااد تااا عقاال انسااانی باار شااناخت 

بعضی از اسرار وجاود و دفااع از عقیادا 

 توحید، قادر گردد. 

به هماین دلیال اسات کاه مای بینایم 

قاارآن کااریم بااا اهاال ادیااان دیگاار وارد 

گفتمان عقلی شاده تاا باا حجات بلیاغ، 

اعتقادات آنها را بیان نماید. آنجاا  فساد

که با بت پرساتان چناین بااب گفتگاو را 

  باز می نماید:
 13الصافات: چۓ  ۓ  ڭچ 

بدین معنی که: آیاا ممکان اسات کاه  

انسان عاقل چیزی را که ساخته اسات و 

باااا دساااتانش تراشااایده و شاااکل داده، 

 بپرستد؟!

دکتر سهیر فضل الله ابو وافیه در این 

یاد: شاریعت اسالمی کاه از باره مای گو

 توسااط پیااامبر اکاارم أناازد خداونااد

 آمااده، در درجااه اول حاارفش قاارار دادن

باارای مساالمین  ماانهج عقلاای صااحیح

اساات تااا مساالمانان باار آن ماانهج طاای 

طریق نمایند و از آزادی اندیشه و تعقال 

 صحیح دفاع نمایند.

اهاال ساانت و جماعاات بعااد از آن باار 

ر پایاه مبنای عقل اجتهاد کارده اناد و با

انااد و عقاال در رأی و نظاار عماال کاارده 

حادیث قاوی یاا مسایلی که نص صریح  

اجماااع صااحابه( در مااورد شااان موجااود 

 تش یعنباشد، به عناوان پایاه ای از 
   (13 اسلمی محسوب گردیده است. 

 رتدبث  یاصطالح :یتعر
اکثاااار نویسااااندگان از وادی تعریااااف 

لغوی تدبّر پا فراتر نگذشته اند و بیشتر 

ژه های مترادف آن را به کار بارده اناد. وا

در حالی که واژه تدبّر، وسایع تار از واژه 

هااایی همچااون: تفکاار، تعقاال، تااذکر، و 
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 امثال آن می باشد. 

طوری که یاادآوری شااد، باا تعمااق باار 

کااالم اللااه در « رر و تاادبّ تقکّاا»اصااطلحات 

شاود کاه  وبی فهمیاده مایا، به خمجیاد

علقاات، نتاایج، از حیث ت این دو اصطلح

از هاام متفاااوت و معااانی خااود  هابرداشاات

قارآن کاریم،  باا، «رتفکّا»اصطلحزیرا  زندا

، همۀ آفریاده ، نفس انسانیآفرینشم عالَ 

و ساااااالوک تکااااااوینی و و ساااااایر  هااااااا

پیوند نزدیک و منطقی آنها  تش یعی

صارف ، «رتدبّ »داردز در حالی که اصطلح 

 به کار رفته و در هایچدر مورد قرآن کریم 

باه آیاات وحای « تفکر و تعقل»جای آن به 

 (33 . اشاره نشده است

تاادبّر، اصااطلح ویااژا قرآناای اساات کااه 

وحی الهای، آن را بارای ژرف اندیشای در 

کل قارآن کاریم باه کاار بساته و کااربردی 

 جزء در قرآن شناسی ندارد.

تّدبر در قرآن کریم شرایطی دارد تا فرد 

و  بااه تاادبّر بصاایرت زا و هاادایت زا برسااد

تااادبّر ساااطوح زیاااادی دارد کاااه در ایااان 

مبحاااث از توضاااایح بیشااااتر و تعاااااریف 

کاربردی آن، پرهیز می شود. اما به برخی 

 :درو  یم اشاره ،«تدبر»فشردا  فیتعار از

 کریمز قرآن در تامل و تفکر -3

 کریمز قرآن نیراست تلوت و لیترت -3

قارآن  بااطن و ظااهر حیصاح ریتفس -2

 کریمز

بین آیات و کشاف  یهماهنگ کشف -7

 موضوع سورز

سااای کااالن ساااوره هاااا طباااق مهند -3

 تدبر بین سوره ها(زترتیب مصحف 

فهم روشمند و هماهن  ظاهر قرآن  -2

 کریم.

این تعارف هیچکدام به تنهایی کامل و 

جامع  نیساتند و باا توجاه باه هماۀ آنهاا، 

ایان گوناه مای تاوان گفات کاه: تادبر، در 

بااطن قرآن کریم، تفسیر صحیح ظااهر و 

قرآن کریم به همراه کشف هماهنگی بین 

 (33 آیات و موضوعات سور می باشد. 

 مفهوم تدبر در قرآن کریم
 اسات هماهن  و منسجم یفهم تدبر،

 عباور یشخصا قیسل یتنگنا از دیبا که

 ضااااابطه و قااااانون شاااااهراه در و کاااارده

 منطاق ی،فطار  عقلنیت ات،یادب نیعقل 

 محکام ربست و به کار برده شود،( اصول و

 میکار قارآن ظااهر جز یز یچ ،شاهراه نیا

 . ستین

تاادبّر اهمیاات ویااژه ای در قاارآن کااریم 

دارد. دیاان مبااین اساالم باار پایااۀ یااک 

قواعاد و قاوانین احکام، فارامین، سلسله 

اخلقی و عملی اساتوار اسات کاه ریشاۀ 

 تمامی آنها به قرآن کریم ختم می شود.

قاارآن کااریم قااانون نامااه ایساات کااه تااا 

و تا پایان دنیا نه کسای هماننادش کنون 

 را آورده و نه توان خلقش را دارد.

قرآن کریم سراسر نور است و هادایتز  

هاار کااه بااه دسااتورات و فاارامینش عماال 

کند، از ظلمت رهایی یافته و رستگار می 

 (23 شود. 

هار کااس باه قاارآن کاریم تاادبر کناد بااه 

مااواج حقااایق آن آشاانا ادریااای خروشااان 

ل و گااوارای معااارفش شااده و از کااوثر زال

ساایراب ماای شااود. تاادبّر در قاارآن کااریم، 

اندیشیدن و کاویدن در کشف مفااهیم و 

روابط ناپیدای موجود در هر یک از آیاات 

 و سوره های مبارکۀ آن می باشد.

در روایات اسلمی بر روی تادبّر و اناس 

باا قاارآن کاریم در کااانون خاانواده، تأکیااد 

در محیط فراوان شده و تلوت قرآن کریم 

خانااه، باعااث دفااع شاار و آفااات، و زیااادی 

 برکات دانسته شده است. 

تدبّر باا تالوت و قرائات قارآن کاریم باا 

صاادای زیبااا و آهناا  دلنشااین بااه گونااۀ 

بیایاد ارتبااط تنگاتنا  دارد و کار  ،ترتیل

تلوت و قرائت نیز بر تدبّر منطبق اسات. 

تلوت قرآن کریم هماراه باا تادبّر همانناد 

ه شخصای باه گنجیناه ای از این است کا

 گوهر گران بها دست یابد.

تااادبّر در قااارآن کاااریم، اندیشااایدن در 

ورای ظواهر آیات به منظور روشان شادن 

چهرا بااطنی قارآن کاریم، در حاد امکاان 

بااارای کشاااف مفااااهیم و رواباااط پنهاااان 

 آنست.

معارف قرآن کاریم پایاان ناپاذیر اسات. 

این کاه باه هماه دساتور تادبّر مای دهاد، 

می دهاد، هار کاس تادبّر کناد باه نشان 

نکتااۀ تااازه ای ماای رسااد و اگاار علماااء و 

دانشاامندان گذشااته همااه اساارار قاارآن 

کاریم را فهمیاده بودناد، تادبّر بارای ماا، 

  (73 الزم نبود. 
 نقش تدبر در حیات فردی و اجتماعی

 بااااه فااااراوان اتیااااآ در میکاااار قاااارآن

 در تاّدبر به را انسان هیکنا با ای صراحت،

 خطااب لحن. است راخواندهف خود اتیآ

 نشانگر یفراخوان نیا در میکر قرآن یها

 ذهان و اسات تاّدبر موضوع ژهیو تیاهم

 پرساااش نیاااا باااه را هوشااامند انساااان

 چااه یراساات بااه کااه دارد یماا معطااوف

 «تااّدبر» موضااوع باار یضاارورت و تیاااهم

 دیاتأک ماورد نیچنا نیا که است مترتب

 است؟ گرفته قرارحکیم  خداوند

 الزم مّهام پرساش نیاا باه پاسخ یبرا

 او یمعناو  یازهااین و انساان ابتدا ،است

 و ردیاقرارگ یبررس موردبه گونۀ اجمالی 

 درکااریم  قاارآن نقااش یبررساا بااه سااپس

 تااا شااود پرداختااه انسااان یازهاااین رفااع

نقاش  و کاریم قارآن در تّدبر اهمیت ذکر

 انساان تیشخصا یبازساز  ندیفراآن در 

  :گردد آشکار شتریب چه هر
 :او یمعنو  یازهاین و انانسال:. 

 که ستیا العاده خار  موجود انسان 

 یماا و شااده بیااترک متفاااوت عاادبُ  دو از

 هام کندز ریس متضاد جهت دو در تواند

 ممکن ۀمرتب نیباالتر به صعود استعداد

 (33 .دارد را

 پساات بااه سااقوط تیااقابلی دارا هاام

 از تار نییپاا بلکاه ت،یوانّ یح مرتبه نیتر

  (32  .است آن

 را انسان سو کی از أندخداو 

 مخلوقاااات، اشااارف عناااوان باااه

 م،یکار دار، امانت خود، نیجانش

ماای  لتیفضاا بااا و مختااار ر،یبصاا

  (34 خواند.

 یموجااود را او گاارید یسااو  از

 و ناسااپاس هااوس، و هااوا طالااب

 و عجاول گار، مجادلاه شه،یکفرپ

 و صیحر دوست، مال زده، شتاب

 (31  .است دانسته طاقت کم



 

 

   

 

   

 

 

۶۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و یماااد شیگاارا دو نیااا وجااود پااس،

 و عااتیطب درمتفاااوت و متضاااد  یمعنااو 

 اراده یرو یان ازی ناشا که انسان سرشت

 ساااز نااهیزم اوساات، انتخاااب قاادرت و

 نیااا. بااود خواهااد او شااقاوت و سااعادت

 ینشیگز و نگرش بانوع که است انسان

 رقاام را شیخااو یزناادگ ریمساا ،دارد کااه

 . زد خواهد

 است یعامل ازمندین همواره ،رو نیا از

 او ردِخا ماددکار یعقلنا بُعاد در هم که

 جهاااان» ناااوع انتخااااب در را او و باشاااد

 یاخلقا عدبُ  در هم و رساند یار ی «ینیب

 او دل یجل  و روح یصفا یۀمای رفانعِ  و

ه با ،ماارهاَ  نفاس ظلماات یواد در و بوده

 قاارار او یفاارارو  پرفاارو ی چراغاا سااان

 .ردیگ

ــرآن نقــش. ب ــع درکــریم  ق  یازهــاین رف
 کتاااب م،یکاار قاارآن کااه آنجااا از :انســان

 تماام در را او دیابا اسات، انسان تیهدا

 شیوجااود ارزنااده یاسااتعدادها و ابعاااد

 . ندرسا یار یو تیهدا

 یرهنمودها از یبخش ل،یدل نیهم به

 فکاار و عقاال پاارورش یبااراکااریم  قاارآن

 باه یگار ید بخاش و شاده میتنظا انسان

 تااا ،دارد اختصاااص جااان و دل پاارورش

 قارآن نازول گااه نسابحای خادا که آنجا

 یآماوز  علام و تعقل و تفکر یبرا راکریم 

کند، و مای فرمایاد:  یم یمعرف مردم به

 نااازل تااو باار را حکماات و کتاااب خداونااد

 خااود کااه آموخاات یز یااچ را تااو و کاارد

 (31  .ینداشت را آن کسب ییتوانا

 یااۀما را کااریم قاارآن ناازول زیاان یگاااه 

 و ریبشاا م،یحکاا م،یعلاا ن،برهااا فرقااان،

 در  همه که زانیم و نیمب ذکر، نور، ر،ینذ

 فیشاار کتاااب نیااا تیهاادا رسااالت ازماار 

 پارورش»بُعد دو به ناظر و دهیگرد یمتجلّ 

 .است «یآدم جان و عقل

بر نقش. ج  تیشخصـ یبازساز  ندیفرا در تدث
 در کاه یکساان احاوال ساهیمقا در :انسان

 ارقار  سرمشاق راکاریم  قرآن ،خود یزندگ

 باه آن از ،کالم الهای در تاّدبر باا و دادند

 اسااتفاده یزناادگ و تیهاادا کتاااب عنااوان

 را یقیتااوف نیچناا کااه یکسااان بااا کردنااد،

 متفاااوت یزناادگ نااوع دو بااه انااد نداشااته

 یمااهو  تفاوت هم با که میکن یم برخورد

 . دارند یانیبن و

 اتیاح» را اول دساته یزندگ میکر قرآن

   :ی فرماید، آنجا که مداند یم «بّهیط

 انجااام یا سااتهیشا عماال کااه کااس هاار

 کاه یحاال در زن، ای باشد مرد خواه ،دهد

 یما زناده پاک یاتیح به را او است نممو  

  (33 .میدار

 یزناادگ در اصاال را دوم دسااته یزناادگ

 کااه داااادان یماا یُمردناا بلکااه داناادز ینماا

 آن در یواقعاا اتیااح ارااااآث از کیاا چیااااه

 :ماید، طوری که می فر شود ینم افتی

 کساااانی زنااادگان و مردگاااان هرگاااز و

 هر گوش به را خود امیپ خداوند! ستندین

 یتاوان ینما تو و رساند، یم بخواهد کس

 گاور در کاه آناان گاوش باه را خاود سخن

 (32( و  33 !یبرسان، اند خفته
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 ي امارتد افغانستان اسالم

 د ارشاد، حج اواوقافو وزارت

 د علمي مجمع ریاست

 آمریت فتاءإ د                                      

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هغه اړونده سااحه، لاه هغاو  دجامع جومات په اړه، باید ووایو: چې جومات او د  اغلو: د حضرت سعد بن معاذمحترمو 
ه، وران، خاراب، هبا :یعناې ،وکاړي یکاوالی پاه هغاې تیار  نشر وقفي املکو څخه ګڼل کیږي چی هیڅوک آن چې پاچا 

عماومي الرې یاوه برخاه پاه جوماات  که د اړتیا په صورت کې د بالعکس، ړيکومه برخه په الره بدله ک ا يېی ، بدل اوعوص
 ، نه دا چې باک نه لري، بلکې د اسلمي شریعت له مخې، دا غوره کار ګڼل کیږي. شيکې شامله 

عرص وکړي، غټ ظالم او وران کاار بلال کیاږي او ورباندې تچې څخه محفوظ دی. کوم کس  يجومات له هر نوعه تیر  ،بناءً 
 څو د یاد جومات پاه وړانادې د ،اسلمي امارت په اړوندو ادارو الزمه ده د.احادیثو په خلف کړنه ده او یتونودا کړنه یې د آ

  ، غوڅ کړي.کړيتېر  یې پیکونهبرخه  تنۍجومات په پور  هغه برخه چې د انۍود ېد یاد هرنوعه تعرص مخه ونیسي او
 والدلیل علی ماقلناه:

 337البقرة:  چڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇچ  ( ۱)
اللاه تعاالی ناوم پکاې یااد  جوماتونه له دې څخه منع کړي، چاې د أالله له هغه نه بل غټ ظالم څوک دی، چې د ژباړه:

 کړای شي او د ورانولو هڅه یې کوي.
فيجاب إزالاة ، ت أغصانها على دار جارهتدلَّ  شجرة كبرت و فيجب إزالته کما أنَّ  ،غدر وألن الضرر هو ظلم ز الضرر يزال» (۲)

 استفتا د غو تنلیک متن :  دجامع جومات د اهالي وو د د پنځمې ناحيې د حضرت سعد بن معاذ
  د اسلمی امارت د ارشاد، حج  او اوقافو وزارت محترم مشرتابه ته!

، وجیباه ده هرمسلمان وګاړي ایمااني د قدر وړ ! جومات چي د اسلم له لویو شعایرو څخه ګڼل کیږي او ورڅخه دفاع اوساتنه د
عمومي سړک پر غااړ  موقعیات لاري، چاې څلوینات کالاه وړانادي پاه  مرکزي سیلو کوټه سنګي د پورته یاد جومات د کابل  ار

 قاانون اوید ووایو، چې احساان اللاه ناامي د ، خو په ډېر تأسف سره باوې محفوظ اساسي توګه محوطه شوی او په خپل حدودو ک
 جومات حرمت او قدسیت په نظر کې وساتي او بې له دې چې خپل تعمیر تاه حاریم پریاږدي، د شریعت خلف بې له دې چې د

ړي، چې په پایله کې زمونږ جومات له ( باندې یونیم په یوویشت متره کې برنډې او پیکونه تیر کفضایي حریم  جومات په پورتنۍ
، کو کثافات، خڅلاې: له یادې پلزې څخه پر مونږ لمونځ کوونڅخه دا هم دي، چې د هغو له جملې یسختو تحدیداتو سره مخ د

ماشاونانو شاور او د ناامحرمو  اځو غږوناه اورېادل  د ماشومانو پمپرې اچول کیږي آن د لمانځاه پار مهاال د تشناب کاغذونه او د
 سخت اذیت سبب ګرځي.  ږي، چې زمونږ لپاره دکی
هغاې ټولاو خاواوو تاه   ولاې بیااهم احساان اللاه غاواړي د ،تاه دهیاده ودانۍ د دوو عمومي سړکونو پر غاړ  پر چي ، یادونې وړده د

چاې  د تعجب ځای دادی،لپاره غصب کړي. سربیره پر دې  خپلې پلزې سړک او پلۍ الرې جومات ځمکه د د موقعیت ورکړي او
خپلاې پالزې  جومات له هغې برخې، چې ورباندې له څلوینتو کلو راهیسې لمونځ کیاږي، د د بلک مالک غو تل او غواړي، د
 .سړک او پلۍ الره  ترې جوړ  کړي

                اوشاامیرې ( ۳۱۰۳/ ۳۹/ ۲۲ /۱۴۲۲ د موضااوع پااه اړ ، پااه تیاار کااې د حااج او او قااافو وزارت د باصاالحیته هیئتونااو د پرېکااړو 
شمیرې په اساس، د پیکونو د سمدالسه غوڅولو حکم هم صاادر شاوی و، خاو پاه تیار حکومات کاې د ( ۳۱۰۳ /۳۳ /۱۱۹۴/۳۹  

غاصابینو د  ت تر سره نه شول. اوس چې اسالمي اماارت حااکم شاوی او دآ ورباندې کوم عملي اجرا  پراخ فساد دشتون له وجې،
برناډې او پیکوناه تیارول او همدارنګاه د  ېپو اتنه دا ده، چاې پاه جوماات باناد ځپلو وخت راغلی، غواړو پیکونه یي غوڅ شاي.

 په ډیر درننت.  ؟ او باید څه ورسره وشي؟ جومات ځمکه غصبول څه حکم لري
   :د وزارت د مقام حکم

 ړه شرعی ځواب ورکړد.ا ېپه دمجمع علمي ریاست!  د
 ت ترسره کړد.آ جرا ې اړه الزم اپه دافتاء آمریت!  : دحکم کتنه اوریاست  د
 کړي.ومات ور علمړه شرعي ا ېپه د ېدمولوي محمد عارف  ، مولوي صدیقی اومحترم مولوی عبدالستار  افتاء آمریت ګومارنه د

 الجواب باسم ملهم الصواب                                                      
 حامدا لله تعالی و مصلیا علی رسول الله                                                                        
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 ( ماده(.۲۹  مخ۱۱ټوک  / ۳حکام اأ دررالحکام شرح مجلة ال   .«الضرر بقطع األغصان
  .مخ ( ۲۹۲ټوک   ۳درالمختار ال   .«ط والوطء في المسجدز ألنه مسجد إلى عنان السماءغوُّ كره تحريماً البول والتَّ يُ  » (۳)
 .«المسجد مسجد إلى سابع سماوات وإلى سابع أراضين ، وا في أحكام المساجد مثل الزركشيالعلماء قال » (۴)

 مخ( ۳۸۵۳ټوک  ۲ مجلة مجمع الفقه االسلمي  

َقُه إِلَ } :النبي صلى الله عليه و سلمقال  (۵)  مخ(. ۱۲۴ټوک  ۳خاری صحیح الب   .{ ى َسبْعِ أَرَِضينَ َمْن أََخَذ ِشبْرًا ِمَن األَرِْص يَْعِنى ظُلًْما طُوِّ

 مخ(. ۳۰۴ټوک  ۲ بی داودأ سنن    لري.نظالم ونه رینه  نې دیع .{لَيَْس لِِعْر ت ظَالِمت َحقٌّ } :النبي صلى الله عليه و سلمقال  (۶)
ْت أو َولَْو َغرََس  » (۷)   .(مخ ۳۱۱ټوک  ۸ ئقراالالبحر    .«بَنَى في أَرِْص الَْغيِْر ُقلَِعا َوُردَّ

نیال( یا جوړه کړي ودانۍ د بل چا په ځمکه کې، نو ودې ایستل شي څه یې چې کېنولي او ودان کړي او   كه چیري کینوي ژباړه:
 زمکه دې خپل څنتن ته وسپارل شي.  

 .مخ( ۲۸ټوک/  ۲ الجامع ألحکام القرآن   .«ةبت المحلال یَُجوز نَقض المسجد وال بیعه وال تعطیله، وإن خرِ  »( ۸)
 جومات ړنګول نه دي روا اونه یې هم خرڅول او بېکاره کول روا دي، که څه هم محله ورانه شي. د ژباړه:

برأیهماا  و ،أبای یوساف أبادا إلای قیاام السااعة یبقی مسجداً عند أبای حنیفاة و ،إن استغنی الناس عنه لبناء مسجد آخر و » (۹)
قاال المالکیاة:  صالون فیاه أم ال. وسواء کان یُ  ،نقل ماله إلی مسجد آخر ال یجوز نقله و و، رثتهو  فل یعود إلی ملک الباني و یفتیُ 

لم یجز  لم یعد إلی ملک أحد و ،المساجد ال یحل بیعها أصل باالجماع. و قال الشافعیة: إذا انهدم المسجد أو انقطعت الصلة فیه
 مخ (.  ۲۲۹ټوک /  ۱ الصنائع بدائع، مخ ۵۸توک /  ۵ح القدیر فت، مخ ۴۹۱ټوک/  ۱رد المحتار    .«التصرف فیه بحال

تال لپاا ره جوماات پااتې  هم هغاه دساره مساتغنی شاول، بیاا بل جومات په جوړولو که چیرې خلک له یوه جومات څخه د ژباړه:
، هغاه جوماات بېرتاه بنااءً دوی دواړو  پاه دې ویناا ورکاول کیاږي.  کیږي، دا د امام ابو حنیفة او اباو یوساف ویناا ده او فتاوا هام د

دې جومات او د هغه سامان انتقالول بل  جوړونکي او نه هم د هغه ورثوو ته د ملکیت په توګه ورګرځي. همدارنګه نه دي جائز، د
جومات خرڅول په هی  ډول روا نه دي. شوافع بیا وایي: کله  جومات ته، که مسلمانان لمونځ پکې کوي او یا نه. مالکیان وایي: د

 یا لمونځ پکې نه ادا کیږي، د هیچا ملکیت ته نه ورګرځي، او په هی  صورت تصرف پکې روا نه دی. جومات ړنګ شي او چی
لِة ِفي الطريِق ال الُمرور في»  (۱۱)  .«الَمْسِجد، َفلَْم يَُجْز َجْعلُُه طَِريًقا کََما َجاز َجْعُل اإلِماِم الطریَق َمْسِجًدا ال َعکْسهز لَِجَواز الصَّ

 مخ (. ۵۲۱ټوک  ۴الدر المختار    

ِد، إْن كاان يَُضارُّ ِبأَْصاَحاِب َقْوٌم بَنَْوا َمْسِجًدا َواْحتَاُجوا إلَى َمكَانت لِيَتَِّسَع الَْمْساِجُد َوأََخاُذوا مان الطَِّرياِق َوأَْدَخلُاوُه فاي الَْمْساجِ  »( ۱۱)
 .ِخزَانَاِة الُْمْفِتايَن(  َذا فيهو الُْمْختَاُر، كَ الُْمْضَمرَاِت( و   يَكُوَن ِبِه بَأٌْس، كََذا فيَرَجْوُت أَْن اَل إِْن كان اَل يَُضرُّ ِبِهْم،  الطَِّريِق اَل يَُجوُز ، وَ 

ڼاوک  ۲ ةالهندیاالفتااوی   .«الُْمِحيِط  أَنَُّه َصِحيٌح كََذا في إْن أََراُدوا أَْن يَْجَعلُوا شيئًا من الَْمْسِجِد طَِريًقا لِلُْمْسلِِميَن، َفَقْد ِقيَل: لَيَْس لَُهم َذلِك وَ 

  .مخ ( ۰۱ / ټوک ۲المحیط البرهاني  ،مخ۴۵۲/
د پراخۍ په موخه، په هغه کې ورګډه کړه، نو که چیارې پاه دي  جوماتد که د اړتیا په صورت کې، خلکو یوه برخه د الرې،  :ژباړه

راز  لري او که زیان ورته نه رسېده، بیا کوم باک نلاري. هماداکړنې سره، د الرې خلکو ته کوم زیان او  ضرر رامنځته کېده، جواز ن
 که یي وغو تل چې دجومات له یوې برخې الره جوړه کړي، ځینې علما وایي: دا کار ورته روا نه دی او همدا قول صحیح دی. 

کَاذا َساطْحه َوالِبئْرالِتای ِفیاه،  تَْعِظیم ُحرماتاه ، و ه وخارِِجه، لَه ُحکُْم الَمْسِجد في ُوُجوب ِصیَانَتِ  حائُِط الَمْسِجِد ِمْن داِخلِه و » (۱۲)
 مخ (. ۱۰۰ټوک / ۳الفقه اإلسلمي وأدلته    .«وکَذا َرحبَتُه

هغاه چات، او پکاې څااه، او  ، همدارنګاه دجوماات پاه څیار دي قدسیت کې د اودیوال دواړه اړخونه په حرمت  دجومات  د ژباړه:
 حرمت یې الزم دی.:یعنې، حکم یې دجومات په څیر دی(جومات ګټې تړلې ويچې ورپوري د حههغه سا دجومات فنا

  مخ (. ۴۱۲ټوک/  ۲يةالفتاوی الهند  « َوالِْفنَاُء تَبَُع الَْمْسِجِد َفيَكُوُن ُحكُْمُه ُحكَْم الَْمْسِجدِ  » (۳۱)
 .یجومات په څیر د حکم یې د همغه تابع ده او دجومات  فنا د :ژباړه

وربانادې تعارص چاې کاوم کاس  دی. خونديڅخه  يجومات له هر نوعه تیر  شوه ، چېو څخه دا په ډاګه له پورتنیودالیل
 . اتونو اواحادیثو په خلف کړنه دهکړنه یې د آی دی او دغهکړي، غټ ظالم او وران کار و 

 پلزې ېد یاد ه ونیسي اومخ تعرصهرنوعه  څو د یاد جومات په وړاندې د ،اسلمي امارت په اړوندو ادارو الزمه ده د، بناءً 
 .غوڅ او پرې کړي تیر شوي، فضایي( حرم تنۍ جومات په پور  چې دهغه پیکونه او برنډې، 

، بلعکس که د اړتیا او خلکو ته د زیان نه رسیدلو پاه صاورت لیدلیبد نشي په الره یاسړک ځمکه جومات یاد  همدارنګه د
چې باک نه لري، بلکې د اسلمي شاریعت لاه مخاې، دا غاوره کاار  کې، یوه برخه د الرې په جومات کې شامله شي، نه دا

 ګڼل کیږي.
 والله أعلم بالصواب                                                                                       

 افتاء آمریت د        
 نور صدیقی( مولوي محمد    مصلح(                    ي محمد عارفمولو                              خادم(   مولوی عبدالستار      
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 امام ابو یوسف رحمه الله.صیت عربی به دری پیرامون شخ مقاله ترجمه
 تحریر و تدقیق مقاالت تحت عناوین ذیل:

 بخشی از زندگینامه مختصر امام ابویوسف رحمه الله. -3 مذمت احتکار از منظر شریعت اسلم -3
 قباحت ظلم و عاقبت ظالم از منظر قرآن کریم. -7 امانت و امانتداری از دیدگاه اسلم. -2

 تاریخ اسالمآمریت دیپارتمنت مطالعات 
حقاو   -عمار فاارو  حضر  اهمیات شاورا از نظار  -(مقاله تحت عناوین حقو  پدر و مادر بار فرزنادان7تحریر   -3

 تعصب د اسلم له نظره(. -همسایه از دیدگاه اسلم 
 مطالعه کتاب فقه خانواده و حقو  بشر در اسلم( برای جمع آوری معلومات و مستند سازی. -3
 از کارمندان این آمریت در تلویزیون آریانا نیوز و بحث پیرامون حقو  زن از دیدگاه اسلم(. اشتراک یک تن -2

 آمریت دیپارتمنت معارف و فرهنگ اسالمی
L  سالم علایکم ورحماة اللاه پیژندناه، آداب او احکاامح، حپیاماد هاای الح ( مقاله تحات عنااوین  اسالمی تحیاي:2تحریر

 ا خوردن در اسلمح(.ناگواری قطع صله رحمیحوح آداب غذ
L .)تهیه مطالب در مورد  سوانح امام ابویوسف رحمه الله 

 ریاست دفتر
 .بخش های ذیربط  به( قطعه مصوبه کابینه امارت اسلمی 2 تعداد تکثیر   -3
  به والیات خوست و بلخ (  رؤسای جدیداز ( تن 3 معرفی تعداد  -3
 پنجشیر و دایکندی(  ت او اوقاف والی حج به ریاست های ارشاد، آمرین ارشادتن از ( 3تعداد  معرفی  -2

 .راتخرقه مبارک والیت همسجد معرفی خطیب  -7
 وزارت .این مکتوب به ادارات دولتی و ریاست های مرکزی مربوط  قطعه( 331 ارسال تعداد  -3

 ات.مکتوب به ریاست های ارشاد، حج و اوقاف والی قطعه( 32 ارسال تعداد  -2
 مرکزی وزارت.اسناد ریاست های و ره مکتوب واصله ادارات، عرایض مراجعین ( شما231تحریر احکام تعداد ترتیب و  -4

بعد از اخاذ هادایت ارساال و  ادارات مستقل امارت اسلمی افغانستان وزارت ها واز مکتوب واصله  قطعه(711اخذ تعداد  -1

 به ریاست های مربوط .آن 
 مکتوب از طریق پوسته خانه. قطعه( 33 تعداد ارسال  -1

 ( تن از مراجعین با مقام محترم وزارت .331ات تنظیم ملق -31
 ( قطعه عریضه مراجعین.41طی مراحل تعداد  -33

 ریاست حج فرض  
 بخش مدیریت عمومی حج مرکز

  3711( متقاضیان حج سال 3 اسکن آویز های بانکی ناحیه. 
 و تنظیم جدول آن ( تن از متقاضیان2  حج استرداد پول تحویلی. 

 یاتبخش مدیریت عمومی حج وال
   جلد پاسپورت به متقاضیان حج والیات مختلف به اساس درخواست شان. 23تسلیم دهی دوباره تعداد ) 
  از ریاست های ارشاد، حج و اوقاف والیات با تفکیک طبقه ذکور و اناث. 3711جمع آوری ارقام حجاج سال 

 ریاست تدقیق و مطالعات علدم اسلام 
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   دتن از ملامامان ریاست های حج و اوقاف والیات که از اثر غیابت ترک وظیفه داشتن(22ترتیب پیشنهادانفکاک. 

 ملامامان ریاست های حج و اوقاف والیات .( تن از 2م  ترتیب پیشنهاداستخدا 

  تثبیت سویه و سایر امور متفرقه و تکثیر آن به شعبات ذیربط. ،ب انفکاک و مقرریتو ( قطعه مک23تحریر 
   نفر از خادمین به دفتر اندراج و دیتابیس.32درج شهرت تعداد ) 

 مدیریت عمومی استخدام مرکز
L   وزارت های بش ی( تن از کارمندان جدید الشمول به مراجع صحی، جنائی و قوای 33طی مراحل اسناد استخدام ،

 معارف و تحصیلت.
L   تن از کارمندان ریاست های مرکزی که از اثر غیابت ترک وظیفه نموده بودند.2ترتیب پیشنهاد انفکاک ) 
L   اخذ منظوری.ترم وزارت جهت ( تن جدید الشمول به ریاست های مرکز به مقام مح2ترتیب پیشنهاد و استخدام 

L   قطعه مکتوب انفکاک و مقرری، تثبیت سویه و سایر امور متفرقه و تکثیر آن به شعبات ذیربط.33تحریر ) 
 مدیریت عمومی استخدام مساجد 

 (تن از خادمین نواحی شهر کابل به مراجع صحی، جنائی و قوای بشری 33طی مراحل اسناد استخدام   -3
 ( تن از خادمین نواحی شهر کابل که قبلَ از طریق رقابت آزاد امتحان شان اخذ گردیده بود.33 ترتیب پیشنهاد -3

 آمریت دیپاتمنت علوم اسالمی و تطبیق آن با علوم ساینس
 (مقاله تحت عناوین هو یار څوک دی، خواب از دیدگاه اسلم و ساینس(.3تحریر   -3

  آمریت دیپارتمنت اصول دین
  حقانیه و رحمانیه و چاپ بیروت(.طبع کتاب جلد دوم صحیح البخاری با داود و کتاب سنن  أبیتطبیق دو جلد 
   مقاله تحت عناوین  اهمیت، فضیلت و جایگاه نماز در دین مقدس اسلم، اضرار شراب، کرونا از منظار اسالم، د 7تحریر)

 زنا کولو زیانونه(.
 .ترجمه  زندگینامه مختصر امام ابویوسف رح( از زبان دری به زبان پشتو 

 آمریت دیپارتمنت حقوق اسالمی زن
(مقاله تحت عناوین زنان شائسته در اسلم اوصاف و خوبی حکومت اسلمی غیبت از دیدگاه قرآن و سنت ماذمت 3تحریر   -3

 تجسس در اسلم وحدت و اخوت اسلمی(.
 آمریت دیپارتمنت عقیده و فلسفه

آماوزه هاای قرآنکاریم اهمیات ورزش و حفا  صاحت در اسالم (مقاله تحت عناوین  اسباب و عوامال محرومیات از 7تحریر   -3
 مذمت آواز خوانی فلسفه نماز( .

  ریاست اوقا  
 مدیریت عمومی اوقاف مرکز

 از ملکیت های وقفی و تحویل آن به حساب بانکی اوقاف 3711جمع آوری عواید اوقافی سال  -3
 شمیهجری  3713توظیف هیئت تثبیت کرایه ساحات وقفی برای سال  -3

 .ران هاګکنترول ساحات اوقافی توسط ن -2
 جلب مستاجرین باقیدار از طریق حوزه های امنیتی پولیس نواحی شهر کابل. -7

 مدیریت عمومی اوقاف والیات
 پیگیری دوسیه های زمین های وقفی غصب شده  از طریق مراجع عدلی و قضایی در والیات  

 مدیریت عمومی ثبت امالک
L ثبیت ساحه مسجد شریف خالد بن ولید واقع سرک چهارم سیلو مرکز پی گیری  اسناد ت 
L  طی مراحل تخلیه و بدسترس گزاری یک دربند حویلی وقفی واقع ناحیه یازدهم شهر کابل 
L ت بعدی قضیه ساحه مسجد سعد بن معاذ جوار بالک عازت پالزا واقاع ءامعرفی نماینده این ریاست جهت طی مراحل و اجرا

 کابل به ریاست قضایای امارت اسلمی.ناحیه پنجم شهر 

 ریاست منابع بشری
 مدیریت عمومی استخدام والیات

 طریق مراجع صحی جنائی و قوای بشری جهت اخذ جواز کار.جدیدالشمول والیات از ازکارمندان ( تن 1 طی مراحل اسناد استخدام  

   وقاف والیات که از معیاد غیاب شان تکمیل گردیده بود.حج و اارشاد، ریاست های ( تن از کارمندان 33ترتیب پیشنهاد انفکاک 

   حج و اوقاف والیات کشور.ارشاد، ( تن به صفت کارمند و ملامام در ریاست های 32استخدام 
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 آمریت طرح و تطبیق پروژه ها
 احضار شرکت قراردادی و اقدام در رفع نواقص تعمیر تعلیمات علوم دینی و تدریب ائمه  -3

کار ساختمان و ترمیمات درمسال  سری چند( ناحیه اول  و درمسال کارتاه پاروان ناحیاه چهاارم شاهر کابال تکمیال و  -3
 آماده تسلیمی میباشند.

در خواست های ادارات مختلف امارت اسلمی که جهت اعمار مساجد به این ریاسات مواصالت ورزیاده اسات، شاامل  -7
 پلن گردیده و در صورت تدارک وجوه مالی در رابطه اقدام صورت خواهد گرفت. 

 جدی دلو و حوت با محترم ریاست اداری و مالی .های  رابطه به قرار داد مجدد سه نفر انجنیران برای ماههماهنگی در  -3

 ریاست تنظیم امدر عرفان و اماکن دین  
  بازدید دو نفر هیئت غرص معافیت بر  از خانقاه مرکزی حضرت ملن  صاحب واقع گذر بارج قلعاه اللاه اوریاا خیال

 برشنا. به ریاست محترم و ارسال یک قطعه مکتوب معافیت بر  خانقاه نامبرده 37مربوط ناحیه 
 .ترتیب و ارسال طرزالعمل ریاست تنظیم امور عرفان و اماکن دینی به ریاست محترم پالیسی و پلن 

 ( قطعه مکتوب انفکاک و مقرری، تثبیت سویه و سایر امور متفرقه و تکثیر آن به شعبات ذیربط.23تحریر   -2
 رکابل که غیابت وظیفوی داشتند.( تن از ملامامان، مؤذنین و خادمین نواحی شه21ترتیب پیشنهاد انفکاک   -7

 آمریت ارزیابی و اجراآت دیتابیس سوانح کارکنان
 مدیریت سوانح کارمندان مرکزی

 قطعه فورم اسناد تحصیلی به دفاتر سوانح شان. 3معامله تعداد  -3
 ( قطعه خلص سوانح برای کارمندان مرکزی.33ترتیب تعداد   -3

 مدیریت سوانح امامان مرکز
 ب  مقرری، منفکی، تبدیلی، و تجدید قرارداد(.تو ( قطعه مک31تعداد  وارده نمودن

  ریاست امدر قراء 
 اخذ گزارش های شش ماه اخیر از مدارس و حلقات ثبت و راجستر شده این وزارت . -3
 ( گانه شهر کابل.33کنترول و بررسی از روند فاتحه خوانی در مساجد نواحی   -3
 م و چهاد هم محصلین و ارسال آن جهت تاییدی به مقام محترم وزارت معارف.ترتیب نتایج سمستر سیزد ه -2
 ( جواز ثبت و راجستر شده حلقات حف  و تجوید.34تمدید  -7

 ریاست ارشاد و انسجام امدر مساجد
معیارهاای  احتکاار و ګرانفروشای جلوگیري از منکرات مسائولیت هار مسالمان اسات  ن چهار عنوان خطبه نماز جمعهیتعی -3

 .(مان تنها مسئولیت امارت اسلمی نیستیپرستی یتسر اسلم وستی ودشمنی درد

غرص چاپ در  (آفت های آسمانی و اسباب آن -رفتن به کشور غیر اسلمی از دیدگاه شریعت اسلم:  ( عنوان مقاله3تهیه   -3
 مجله پیام حق.

 ت.ارشاد و تبلیغ در دو محراب مسجد توسط اعضای مسلکی آمریت ارشاد و دعو  -2

 ها ش. 3713سحر ماه مبارک رمضان در سالافطار و باز نگری جداول اوقات  -7
( تن از امامان مساجد رسمی ناواحی شاهر کابال جهات اشاتراک در جلساه هوتال انترکانتیننتاال بتااریخ 31تعداد  تنظیم  -3

 که به همکاری موسسه جینیوا کال دایر گردیده بود.33/31/3711
  .قانونی می کردنداستفاده غیر  کابلجد نواحی مختلف شهر محراب مس(2تعداد از  بررسی و قطع لین بر  افراد که -2
 مسجد شریف احمد مختار .عنوان حمایت از امارت اسلمی در  کابل تحتدویرشورای علماء و امامان مساجدناحیه ششم شهر ت -4

 ( محراب مسجد در نواحی مختلف شهر کابل.2حل و فصل منازعات تعداد   -1
 ( محراب مسجد نواحی شهر کابل 423از نظم و نظام تعداد  نظارت و کنترول  -1

 ( جلد مجله پیام حق از طریق مدیریت های نواحی به مساجد.331توزیع تعداد   -31
 ( محراب مسجد نواحی مختلف شهر کابل از طریق ریاست برشنا شرکت 3اقدام عملی به تأمین بر  تعداد  -33
 ( گانه شهر کابل.33آت مدیران و نگرانان نواحی  ءنظارت از اجرا -33

 ریاست پروژه ها و برنامه ها  
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 .کنترول و بررسی از صرفیه بر  و آب خانقاهای شهر کابل 
  چشتیه اویسیه مسکینیه واقع ناحیهدیدارهای جداگانه رئیس محترم عرفان با محترم محمد حارث عظیمی متولی خانقاه. 
  محتارم سالیمان متاولی خانقااه پانج پیکار  -33لوی نثار احمد متولی خانقاه مکتب معرفات حقیقات قارآن و اقاع ناحیاه مو

در رابطاه باه پالیسای 31و محترم خلیفه داد الله متولی خانقاه موالنا غوث االعظم دستگیر واقع ناحیه  3بهارستان واقع ناحیه 
 ور.امارت اسلمی در مورد خانقاها و متصوفین کش

 ریاست اداری و مال  
 اجراآت کاری ریاست اداری ومالی در ماه جدی 

 مدیریت اجرائیه 
 4/33/3711هیأت مؤظف تحت ریاست رئیس اداری ومالی به تاریخ پل خشتی توسط مسجد بررسی موضوعات.  
  دفتر کار شان به  مالی در هیأت مؤظف تحت ریاست رئیس اداری وتوسط عشر و زکات  مسوده قانونتدوین باز نګری و

 .1/33/3711تاریخ 
  تحت ریاست رئیس اداری ومالی  هیأت مؤظفتدویر جلسات متعدد جهت بررسی امور مسجد بل خشتی با حضور داشت

 .و ارایه ګزارش نتیجه جلسه به مقام محترم وزارت مالی به اشتراک امام مسجد متذکره در دفتر کار رئیس اداری و

 در مجالس هیأت تحریر مجله پیام حق ی و مالی رئیس ادار  اشترک دوامدار. 
 .مرور و تصحیح پروف شماره دهم مجله پیام حق 

 آمریت مالی و حسابی
 مدیریت عمومی بودجه

( افغانی برای برج جادی، دلاو و حاوت منظاور گردیاده کاه 227211711( بخش معاشات و حقو  کارمندان مبلغ  331.باب  3
 .گردد ل،کرایه موتر و اکرامیه میماکو  شامل معاشات، اضافه کاری،

 .( افغانی بودجه منظور گردید که شامل پنچ کتگوری 17173311.مبلغ  3

 کارمندان قراردادی بودجه انکشافی برای سه ماهه منظور گردیده است.معاشات  371132( افغانی درکود 743171.مبلغ  2

 مدیریت عمومی دفتر داری
( 227211711حقو  کارمندان و کارکنان مبلغ  مرکز ووالیات ( 33در کود  ی شمسی هجر  3711. طی برج جدی سال مالی 3

افغانی آن به مصارف رسایده کاه ساطح فیصادی مصارف  (332317323  افغانی تخصیص مواصلت ورزیده که از آن جمله مبلغ
 .شود ( فیصد می23 
 .ی برج جدیمصارف ماهوار مرکز ووالیات ط 33 –( قطعه راپور م 33. موصلت تعداد  3
ارایاه راپاور درسات و دقیاق باه  حواله معاشات در سیستم مالی و معلوماتی افمایس  و 32-( قطعه فورم های م 3.ثبت تعداد  2

 .مالیهمحترم تطبیق آن با ریاست محترم عمومی خزاین وزارت  طور ماهوار از بودجه عادی و انکشافی و
مالیاه  رمافی به تفکیک پروژه فصل و باب باا مساوولین ماالی وزارت محتامصارف بودجه عادی و انکش .تطبیقات تخصیصات و7

 .3711سابات قطعیه سال مالی حجهت ترتیب 
 مدیریت عواید 

 افغانی. 731372.عواید اوقافی مرکزی مبلغ 3
 افغاني. 1321313.عواید اوقافی والیتی مبلغ 3

 افغانی. 1431323. مجموع عواید اوقافی مرکزی و والیتی 2

 یت عمومی معاشاتمدیر
 .موذنین و خادمان قاریان، مل امامان،، کنترول از اجرای معاشات تمام کارمندان مرکزی وزارت.3
 .3711( کارکنان مرکزی وزارت بابت برج عقرب سال433اجرای معاشات تعداد  .3
 .3711( کارکنان مرکزی وزارت بابت برج قوس سال 432اجرای معاشات تعداد  .2
 .( روسا و هیئت رهبری این وزارت37شات  اجرای معا.7
 .ثبت و راجستر کارکنان جدیدالتقرر ریاست های مرکزی وزارت به سیستم ویب بیس.3
 حصول اطمینان از ارقام و مبالغ معاشات سنجش شده کارکنان ریاست های مرکزی وزارت جهت مطابقت با نورم تعین شده.2

  مام.ا ( نفر۳۰۴۰تعداد برج جدی پرداخت معاش .4
 مدیریت عمومی مالی حج

 .( افغانی 421311ماهه کارمندان بالمقطع مجتمع مرکز که مبلغ  (3 نفر معاش   32.به تعداد 3
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 ولایت بدخشان 
 ( عنوان خطبه های جمعه برای خطباء 7توزیع  -3
 .تن خطیب 31احتکار تعاون و همکاری( برای  روزه تحت عنوان  برگزاری سیمینار یک -3
 و عظمت قرآنکریم در مدرسه های دارالقرآن  حفاظ فراغت اتاوقاف در جلس حج و ،اشتراک نماینده ریاست ارشاد

 کعب، مدرسه ابراهیم خلیل الله . نوالسنه، مدرسه ابی اب
 تبلیغ والیت بدخشان مرکز  جلدتفسیربه33منکر وونهی از  معروفه بامر قرانکریم به علمای ریاست (جلد31 توزیع 

 در بخش اوقاف
   افغانی درملکیت اوقافی ماهانه.33311عقد قرار داد نصب یکپایه سایت آنتن افغان بیسیم به مبلغ ) 

  تعقیب و بررسی دوسیه های جای داد های اوقافی تحت دعوا 

 حمام زیرشخ قریه ایتارچی نائب های کشم ( جهت تطبیق ملکیت های اوقافی  ده پاره خاش، عقب  ارسال دوسیه
  به آمریت حقو .

 افغانی. (311111ماهه بالمقطع مجتمع ننگرهار مبلغ  (3 نفر معاش  (3 . به تعداد 3
  .ی( افغان11111نفر دو ماهه بالمقطع مجتمع والیت بلخ مبلغ   (3 .معاش 2
 . نی ا( افغ311111نفر  مجتمع هرات مبلغ  (3 ماهه  2. معاش 7
  .( دالر استرداد پول حجاج مرکز3111. مبلغ  3

  ریاست تعلیمات دین  و تدریب ائمه
 .کنترول و مراقبت از شیوه تدریس استادان مدارس تحت پوشش این اداره  -3

 د استعداد کارمندان تحت اثر .رشو سپردن هدایات الزم جهت تدویر جلسات رهنمائی  -3
 کارمندانواز  و والیات در مرکز  نواحی شهر کابل( از مدارس راجستر شده ریاست تعلیمات دینی و تدریب ائمهنظارت و کنترول  -2

 والیات. در مربوطهمدیران مرکزی و 
 آغاز ګردید.ن و نجم السماء مدارس فارغان مدارس اناثیه الفلح، ارشادالقرآ از  طبق هدایت رهبری این ریاست امتحان -7
 سسات همکار و ترجمه آن به زبان پشتو .ؤتصحیح تعدیل و بازنگری تفاهمنامه های سابقه م -3
 . وصول گزارش کارکرد ها و فعالیت های مدارس دینی و دارالحفاظ های راجستر شده مرکز و والیات -2

 ولایت سرپل
 در بخش ارشاد و مساجد

مساؤولیت ماردم در قباال  -:  کمک و همکاری با فقراء و مساتحقین و بیجاا شاده گاانتحت عناوینی جمعه تکثیر خطبه ها -3

خاروج از وطان و رفاتن باه کشاور هاای غیار  -اهمیت و ضرورت ستر، حجاب و حیا -مسؤولیت مردم در قبال وطن -نظام اسلمی
 ن والیت.اسلمی از دیدگاه شریعت ( برای خطباء در سطح مرکز ولسوالی های ای

 در بخش اوقاف
 ( افغانی عواید اوقافی 347431جمع آوری  -3

 پیگری سه قطعه دوسیه اوقافی. -3
 در بخش حج وزیارت

 تن از متقاضیان حج. 7استرداد پول قسط اول  -3
 جلد پاسپورت از اثر درخواست متقاضیان حج برایشان تسلیم گردید. 7تعداد  -3

 ولایت سمنگان
 واصله روز جمعه برای ملامامان این والیت.خطبه های  تکثیر و ابل 

 ( محراب مسجد در شهر ایبک در هماهنگی ریاست برشنا شرکت والیت سمنگان 3طی مراحل اسناد تأمین بر    -3
 ( محراب مسجد جدید التاسیس.3ثبت وراجستر تعداد   -3
 ( جلسه نوبتی هفته وار خطبا و ائمه مساجد شهر ایبک 7تدویر   -2

 اداریدر بخش 
 جلسه اداری و هماهنگی جهت تشریک مساعی میان کارمندان و عرضه بهتر خدمات به مردم در سالجاری. 7تدویر 

  3711( افغانی عواید اوقافی سال مالی 23111جمع اوری و تحویلی مبلغ  : در بخش اوقاف
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 د هلمند ولایت 
 .پوری 3772 هالثانی یجماد 32څخه تر 3772 یاالول یجماد 32د خپلو کړونو راپور د 

مکاو او لکاه د عاماه او دولتای  اماارتی( ځ يو  يو شا لوزارت څخاه رالیاږ  د ارشاد امریت ټولی هغه خطبی چای د حاج او اوقاافو
 دوی ساره مرساته تنهاا د نظاام نظره په اسلم کی ددوستی او د منی معیارونه دیتیماانو پالناه او د لهتونو غصب د اسلم یملک

( مسولیت نه دی بلکی ددوی اولیاء او عام ولس هم په دی کای لاوی مساولیت لاری د امنیات ګتای او د ناا امنای اسلمی امارت 
زارش یی هام ترالساه کاړی او حاج او اوقاافو وزارت تاه یای د گهغوی  خطیبانو ته استولی او د ضرورنه تر عنوان الندی ټولی یی

 شوی. اطمینان مکتوب لیږل

و چی د صحت عامی د موظاف شاخص شمینار دایر یکراموته د پولیو واکسین په اړه س یعلماتنو ( 21مریت په هڅو د آ ارشاد د 
د پولیاو  ماوکرا یکای علماا ړ شاوی و، پاه دغاه غونادهمرساته جاو سیسای پاه و چی مالی ملتړیی د یونیسف موشلخوا وړاندی 

ی حارام او نجاس اجازاء بایاد شاواکسین په رابطه الندی نظریاات وړانادی کاړل . د واکساین د ماوادو اجازاء ترکیاب بایاد شافاف 
ی د دینای نقطای څخاه ی څرنګه چی غربی هیوادونه د واکسینو په جوړولو کی د خنزیرد بدن اجزاء استعمالوی جشاستعمال ن

 دغه اجزاء حرام دی.
  الله د هدایت مطابق غربی هیوادوناو تاه د تلونکاو افغاناانو پاه اړه هادایت د  همریت د عالیقدر امیر المومنین حفظآ ارشا د

و دی و اوری اږ زی د نانشریک کړترڅو هر عالم په خپله منطقه کی دداسای هیوادالاو ساتو  هکرامو سر  یمختلفو ولسوالیو د علما

 وی.ځوګر  غربی هیوادنو ته یی د تګ څخه را

 اوقافو عمومی مدیریت
  د خپلو وقفی جایدادونو څخه په وخت نظارت او کنترول ترسره کړی چی د هغه د جملی څخه د صاافیانو پاه سایمه کای د

نظارت کړی او په خپال  سید فتح الله آغا هدیره او همدارنګه د صافیانو په سیمه کی دا هل هنود د هندو سوزان ځای کنترول او
 ځای پاته دی کوم ګوا  نه دی ورته متوجه.

   بااب دوکانوناه 37د اوقافو عمومی مدیریت دزړی مندی په ساحه کی د محمدی جامع جومات پاه احاطاه کای پاه تعاداد )

تی راپه دیخوا موجود دی چی کرایه یی مخکی د همدی جومات مل امام مولوی معصوم اغا لخوا جمع اوری کیدل د وږی د میاش

ریاست په هڅو او تلش چی وقفی ساحه ده له دی کبله کرایه د حج او اوقافو ریاست پورې اړه لری چی  د هلمند د حج اوقافو د
 حج او اقافو د وزارت خاص حساب ته انتقالیږی. ،د راټول شوی کرایه د ارشاد

 ولایت غزن 
 .هردمی و مجالس فقهی قریه روضاشتراک رئیس در جلسه مشورتی علمای کرام شورای م -3
 رسانه های جمعی . از طریقنشر راپور آن و جلسه مشورتی با علمای کرام ولسوالی اندر تدویر  -3
 دیدار رئیس ارشاد، حج و اوقاف با رئیس ریاست عدلیه در مورد تعقیب دوسیه های زمین های اوقافی. -2

 رای مدیران ولسوالیها که جدیداَ مقرر گردیده اند.سیمینار یک روزه آموزشی مدیریتی براه اندازی  -7
سبب هاای  ر شریعت و آفت های آسمانی وظبه کشور های غیر اسلمی از ن رفتنخطبعه در ارتباط با مسایل   3تعداد توزیع  -2

 و مل امامان.ء آن( برای خطبا
 های مخصوص آن برای مل امام بطور جدا گاناهحلقات درسی مساجد و توزیع فورم جریان ور  گزارش از  (331  جمع آوری  -4

 نان .انوجو  و احکام دینی بزرگساالنبرنامه های آموزشی و ارزیابی 

 به این ریاست مواصلت وزریده بود تحت اجراء قرار دارد.اعمار و ترمیم مساجد  ،رسمی شدنکه درمورد  ور  عرایض(73   -1

کاه برویات آن پالن نظاارتی وضایعت حلقاات مواصالت ورزیاده اجد گزارش مل امامان از وضیعت حلقات درسی مس -31

 درسی مساجد ترتیب گردیده است.
 جمع آوری احصائیه مل امامان مساجد رسمی و غیر رسمی. -33
 ریاست اطلعات و آگاهی عامه. ارسال آن به مختلف و ویناتحت عنترتیب چهار مقاله  -33

 برنامه اوقافی
 افغانی عواید تهجایی دکاکین اوقافی. (34211  مبلغ جمع آوری -3
 (.عرسیدگی به درخواستی اهالی مسجد حضرت داود   -3

 ولایت بلخ
لیلمای وقفای مارکیات  ملکیات هاای 3711عواید اوقافی وتحویل آن نمبر حساب اوقاف در باناک از بابات  مااه قاوس  جمع آوری 

 .( افغانی میشود3437233 که جمعاَ مبلغ ( قطعه آویز بانکی 37برویت  فروشی و دکاکین کارته آریانا
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 ولایت کاپیسا

 حج و ،ولسوالیهای ششگانه والیت کاپیسا تحت ریاست مفتی عبدالله عزام سرپرست ریاست ارشاد انتدویر جلسه مدیر  -3
 اوقاف در رابطه به صلحیت های وظیفوی 

ی کارام کاه در جریاان ایان نشسات هاا از طارف ء، اماماان و علماارییس ارشاد، حج و اوقاف با خطباامتعدد تدویر جلسات  -3
 ریاست برای علمای کرام هدایات ذیل سپرده شده است:

 نماوده و احکاام دیان  ءادا ا در مقابال ملات مسالمان ماارسالت خاویش ر  ولیت وؤ علما باید مس ،حکومت فعلی از علماست
 مقدس اسلم را برای مسلمانان کما حقه ادا نمایند.

 رهنماای خطباه هاای جمعاه هادایت داده خصوصاا  که از سوی مقام محتارم وزارت  یدن موضوعاتیرسان در قسمت ابل  و
بزرگاان اماارت اسالمی  میشود توجه جدی نمایند زیرا تعمیل و تطبیق هدایات مقام محترم ذیصلح و اطاعات از اوامار و

 1ضروری میباشد  الزم و ،واجب
 بارای علماای کارام وظیفاه  ،ه یک نعمات بازرگ اللاه  ج( میباشادهم پذیری صلح و امنیت ک همچنین در قسمت وحدت و

 .عامه را روشن سازند ناهسپرده شد که در مورد ادای مسئولیت نموده و اذ

 نهای  باالمعروف و برای علمای کرام خطبای محترم مساجد رسمی و غیر رسمی  هدایت داده شد که همارای ارگانهاای امار
 عن المنکر همکاری نمایند.

 طالعات و آگاهی عامهمدیریت ا
 تأمین ارتباط با بخش های  آگاهی عامه سایر ادارات دولتی واشتراک در مجالس رسانه یی. -3
 .مبرای علقه مندان و علمای کرا موجود در ریاست تفاسیر قرآنکریم توزع -2

 .به مقام والیت و سایر ادارات دولتی پیام حق وزین مجلهتوزیع  -7
یای کاه تحات جلساه طای  و همکاری با ریاست ارشاد، حج و اوقاف ایان والیات سنظام اسلماعلن حمایت علمای کرام از  -3

 ریاست مولوی عبدالله عزام درمقر این ریاست تدویر گردیده بود.

  تیولا خدست د -6

 ل . ها ۳۴۹۹/۳۳/۲۸ -   . ها ۳۴۴۱/۲/۳۵: هیټن
 او باانویخط رسامي ریاغ او رسامي ونادړ ا ویولساوال او مرکاز د ېالناد ۍترمشر  استیر اوقافو او حج ارشاد،د  تیوال خوست د

 .هړ ک ترسره هډغون سره ملامامانو
 ثیالحاد خیشا عبدالناصار، مولاوي ر،یاکب مولاوي ورپساي شاوه، لیاپ ساره تالوت پاه اتونویاآ مباارکو وڅ د قرانکريم د هډغون

 پاه اماارت اسالمي افغانساتان د ېيا ګناڅتر  خبارو د او يړ وک خبري سره وار خپل په محمد ضیف مولوي او ڼدراځ عبدالقادر
 او اصالح پاه ېولنټا د یدو او  .هړ وکا ژمناه ۍهمکاار  راز هار د او ړملت خپل خهڅ استیر اوقافو او حج ارشاد، د هګتو  ګړېانځ

 .وباله مهم رول بانویخط او علماوو د ېک المنکر عن نهيو  امرباالمعروف
 د ېکا ناایو خپلاه پاه او ه،ړ وکا ناایو ېکا اڼر  په ارشاداتو نبوي او قرآني د ميیحل دوليیع سیرئ اوقافو او حج ارشاد، د ېورپس
 جادي ساره تنو سپار ېد په یې بانیخط او امامان مل او ړک انه رو سره کوټ ېالند په یې تیلئو مس بانویخط او کرامو علماء

 :يړ ک پلي او عملي ېوون الر ېالند ېد راتلونکي په ېچ ل،ړ ک مخاطب

 .تلوت سره ږغ ږخو او دیتجو په .3

 .هړ ژبا  مینکرآ قر  د سره الفاظو ساده او هډلنپه  .3
 .هډون علماوو د ېک کارونو ولنيزوټ .2
 .ساتل نظافت د جومات او انځ خپل د .7
 .کارول او ت ارز خوشبو د او عطر ېک اڼر  په سنتو نبوي د .3
  .المنکر عن نهي او امرباالمعروف سره لویدال او حکمت ،ۍنرم په .2
 .رول رغنده ېک فا ات او وواليی خلکو د .4
 .ختمول ېکرک او نټوا د ځترمن علومو عصري او نيید د ېبلک ېمدرس او يځوون  د .1

 .لیو هم ته نورو او برابرول انونوځ د ېباند سنتو نبوي .1
 .لري ونه توقع او طمع چاته وي، مستغني دیبا بیخط او امام .31
 .ولري مطالعه جاري دیبا عالم او بیخط .33

 .شي ېړ جو  هم ېنور  ډېغون یداس ېک راتلونکي په ېچ ه،ړ ک اتهیز يړ نومو 
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