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ق ئل: )ِإبَّ تد ا نت   التتيتموب للت  ستعتد  الحت ا و لالةتو  لال تو  ا  تقالنت  المات ب لحلتشه  تی     يالحمد لله الذي استددا  لل               
یَ  َئِدِه يَتْشَ  َخَلَق اللَُّه ال ََّمَشاِت َلاَ ْ َضو ال ََّنُة اثْتَن  َلَشَ  َ ْیً او ِانتْ : ُ ل الَقْعَدِ والمََّا َب َقِد اْسَدَداَ  َكَیيتْ ٌ  ُادَتَشالَِي ت  ُ   و َثَو ُُ َلُ ل الِحجَِّةو    ََ ْلَتَعة  

 ن.يلل  آله ل صحبه َجمع احمد لالله لليه لل   ل لص )متفق علیه(.َلالُمَح َُّ و َل ََجُب ُاَضَ  الَِّذي لَتْيَن ُجَم َدىو َلَ ْعَب َب(

شتو څخه و څخه لومړۍ او د حج میاتلسمه او د اشهر الُحرُم میاشو میاشتو څخه یو  اسالميد ذوالقعدې میاشت د دولسو  أما بعد: 

   ( ۷۹۱البقرة: )(الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماتٌ منځنۍ میاشت ده. الله )جل جالله( فرمایي: )

بخاري رحمـه اللـه  امام(. الحجتة  : هي  شاه ل  ل القعد  للش  ان  ق ه البخ  ي: ق ه الن لم حج معلومې میاشتې دي. ) ژباړه:

لس ورځې د ذو الحجې دي. پـه اشـهرالحج کـې د  اشتې: شوال، ذو القعده اوهغه می ویلي دي: رضی الله عنهما وایي: ابن عمر

شـوي، واقعات را منځتـه ذو القعدې میاشت کې ډېر تاریخي او اسالمي په . کیږي ءمقدَّس رکن، یعنې حج  ادا او لوی اسالم یو

خروج او  حضرت صلی الله علیه وسلمد آن ،کال کې هجریکال کې، عمرة القضاء په اووم  هجری لکه: د ُحُدیْبې غزوه په شپږم

کول پرتـه د  ءد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د عمرو ادااو کال کې  هجری کولو په هوډ په لسمء د حجة الوداع د ادا روانیدل

 فرمایي: چې . لکه انس رضي الله تعالی عنهتر سره شوي ديکې   تې عمرې څخه هم په دې مبارکه میاشیو 

جَّ اْلَدَمتَ  َ ُست ) َُ  ََ ََ ُلَمت هو ُكلَُّیتنَّ ِاتي ِ ي الَقْعتَدِ و ِإكَّ الَّدِتي َك نَتْ  َات دِتِه: ُلْمتَ ً  ِاتَن الُحَديِْبيَتِة ِاتي ِ ي الَقْعتتَدِ و شُه اللَّتِه َصتلَّا اللتُه َلَلْيتِه َلَستلََّر ََ ْلَت
جَِّدهِ َلُلْمَ ً  ِاَن الَع ِ  الُمْقِبِل ِاي ِ ي الَقْعَدِ و َلُلْمَ ً  ِاَن الِجعْ  َُ  ََ نَتْينه ِاي ِ ي الَقْعَدِ و َلُلْمَ ً  َا ُُ ْيُث َقَ َر َغَن ئَِر  َُ   ه(ي)متفق عل(. َ انَِةو 

علیه وسلم څلور عمرې ادا کړې دي ټولې په ذو القعدې کې دي، مګر هغه عمره چې د حج سره یـې  یعنې: رسول الله صلی الله

 اوومپه راتلونکي  کې وه، هغه عمره چې بیا القعدېکال په ذو  هجری قمریه شپږم څخه وه پ ُحَديْبې د ادا کړې وه، هغه عمره چې

په ذو القعده کې وه، هغه عمره چې د ِجْعراني څخه وه کوم وخت یې چې د ُحنَیْن غنیمتونه ویشـل  هم ېاداء شو  هـ. ق کال کې

ه. د ېشـو  اداءپه ذو الحجې میاشـت کـې هغه ې وه. چ کړې ءهم په ذو القعده کې وه او بله هغه عمره وه چې د حج سره یې ادا

 . دي مبارکه میاشت کې تر سره شويدې داسې نور هم ډېر شانداره وقائع په 

، شتمنۍ، ، اهل، میرمنې، اوالد، دندېنو نیکمرغه او با سعادته دي هغه ضیوف الرحمن چې په دې مبارکه میاشت کې خپل کور

حکـم سـره سـم  رسول اکرم صلی الله علیه وسـلم  د د او جل جاللهخپل رب  وطن او آن تردې چې خپلې ګنډل شوې جامې د

کاروانونو او قافلو سره مل د ابراهیم علیه الصالة والسالم اعالن تـه لبیـو وایـي او د احـرام دوه کفـن له و نایجاترک کوي او د ح

  .په دې مبارک سفر مشرَّف کېږيد حج څادرې اغوندي او  ،ورته
د روانیدو څخه مخکې د حج د احکامو او مناسکو او ددې مبارک سفر د ټولو آدابو رعایت وکـړي، حاجیان چې اړینه ده بناًء: 

وصـیت کـول، د  سرهخالي اداء کول، د قرض او پور اداءکول او يا په هغه او سمعت څخه  او د هر ډول ریا لکه حج په اخالص

بښـنه او مغفـرت غوښـتل، نـه ونو څخه په اخالص سره د الله جل جالله وړاندینیو ګناه انو څخه دعا غوښتل، دکاو نی اهل الخیر

 رضـا حاصـلول،او نـورو حقـدارانو والـدینو د دې سفر په اړه ددحال مال څخه د حج اداء کول، اهل او عیال ته نفقه پریښودل، 

کول، د سـفر دعـا ویـل او داسـې  او هغو سره په مخه ښه ویل، دوه رکعته لمونځ اداء اهل او ټولو اقاربو څخه بښنه غوښتلخپل 

  ة(.ي)الفد ل  الیند نور...

امنیت، نیکمرغۍ  او خوښۍ راوستو کې د خپلـې وسـې پـه ک ـه ، هرافغان وګړی مسؤولیت لري چې د خپلو هیوادوالو د سولې

تر څو مو  یر نه کړياسالمي امارت ه هیواد اوکې زموږ ګران خپلو نیکو دعاګانو  پهپه دغه مبارک سفر کې د حج رول ولوبوي او 

و د سیمییزو او نړیوالو هیوادونو د استخباراتی شبکو د فساد او ر غیانیت او شرعي نظام بر قرار وي او د ټولو امپه وطن کې دائمي ا

 د خوارجو، یهودیانو، مسیحیانو، کافرانو او د دوی د اجنټانو د ظلم او تیري څخه مو هیواد محفوظ او مأمون وساتل شي.

 مجلې اداره قحد پیام 
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 مه۲۲هـ ش کال د جوزا ۳۴۴۳مه او د ۳۱هـ ق کال د ذوالقعدې ۳۴۴۱یکشنبه د 

د هېواد د مرکزي زون د حاجیانو د لومړنۍ الوتنې د پیل غونډه د کابل نړیوال هوايي ډګر د بهرنـي ترمینـل پـه تـاالر کـې 

رستیال مولوي عبدالسـالم حنفـي، د ریاسـت جوړه شوه، په همدې تړاو جوړه شوې غونډه کې د ریاست الوزراء اداري م

وزیر شیخ الحدیث دکتور مولوي نورمحمـد ثاقـب، د   اوقافو الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د ارشاد، حج او

آریانا افغان هوايي شرکت عمومي رئیس مولوي رحمت الله آغا او د کابل نړیوال ډګر عمومي رئیس مولوي عبـدالهادي 

 ې.ویناوې وکړ 

شران پـه ـچې د افغانستان اسالمي امارت م :ښاغلي مولوي عبدالسالم حنفي په غونډه کې د حج ملي پروسې په اړه وویل

ځانګړې توګه د ارشاد، حج او  اوقافو وزارت چارواکي په دې وتوانېدل چې په ډېر کم وخت کې په بریالیتوب سره دغـه 

ه پروسه به کامیابه وي او پایلې به یـې هـم متبتـې وي. ورپسـې د ریاسـت پروسه پيل کړي او ان شاءالله امید لرم چې ټول

خبرې وکړې او حاجیانو ته یې د دعاء په کولو سره زیاته کړه: مـونږ د اسـالمي  الوزراء سیاسي  مرستیال مولوي عبدالکبیر

ینو شریفینو ( کې ددې نظام د نظام د ټینګښت لپاره راپورته شوي یو او اوس تاسو حاجیان په دواړو سپېڅلو ځایونو ) حرم

 ټینګښت او ال پیاوړتیا لپاره دعاوې وکړئ.

بیا د ارشاد، حج او اوقافو وزیر شیخ الحدیث دکتور مولوي نورمحمد ثاقب خپله عالمانـه وینـا حاضـرینو تـه واورولـه او 

 حاجیانو ته یې په زړه پورې الرښوونې وکړې، چې دده وینا دلته نشر ته سپارو.

 بسم الله الرحمن الرحیم   ،لي علی رسوله الکریم اّما بعد! فأعوذ بالله من الشیطٰن الرجیمنحمده ونص

 َصَدَق اللُه َمواْلنَا الَْعِظیْم[ َفَمن َفرََض ِفيِهنَّ الَْحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي الَْحج  ... ]
مي امارت مشرانو او مسئولینو او حج ته تلونکو حاجیانو مبارکانو درنو، قدرمنو، محترمو او معززو حاضرینو، د اسال 

 تاسو ټولو ته! السالم علیکم ورحمة الله وبرکاته

قدرمنو! زه به حاجیانو صاحبانو ته یو څو خبرې وکړم، محترمو حاجیانو! تاسو ډیر خوشـبخته او نیکبختـه یاسـت 

دې وخـت له خوښه وه تاسو به په نږ ه او که د الله جل جالمادګي نیولې دآ چې نن تاسو حرمینو شریفینو ته د تللو 

 کې د حرمینو شریفینو په زیارت او سعادت باندې مشرف شئ.

 وروڼو!

وایو چې د اسالم پنځه بناګانې سنتو باندې استواره ده، مونږ او تاسو، خواص او عوام ټول د اسالم بناء په پنځو غټو 

 اِلٰه اال الله محّمدرسول اللـه، دویمـه بنـاء لمـونځ اوله بناء کلمه طیبه ده، الپه پنځو بناګانو کې دي)پنج بناء اسالم(

  په ټـول کـال دولـس میاشـتو کـې یـوهلمونځونه فرض دي،درېیمه بناء روژه ده، وخته شپه او ورځ کې پنځه ده،په
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ت فرض کیږي او پنځمه میاشت روژه فرض ده، څلورمه بناء زکات ده، په مالو د نصاب باندې د کال په تیرېدو سره زکا

بـادي مکملـه شـي، دا یـو لـوی ره ستاسو د مسـلمانۍ هغـه بنـاء او آ بناء حج د بیت الله ده، نو اوس به د حج په کولو س

 .وایو یمبارکِ  سعادت دی، اول تاسو ته، بیا ستاسو کورنۍ ته او بیا مونږ ټولو ته

 محترمو!

جه کې چې مختلفې بهانې یې رامخته کولې زمونږ د دین او د اسالم څه موده وړاندې دا خطر ؤ چې د دنیا د دسیسو په نتی

ونړوي نو مسلمانان ددې تشویش سره مخ وو چې کیدای شي په مختلفو بهانو باندې حج د بیت الله  اساسات او ستنې را

 ی.شریف بیخي له منځه یووړل شي، نو زمونږ او ستاسو دغه پنځه بناګانې به په څلورو باندې بدلې شوې وا

خو الحمدلله چې د کفارو، منافقینو او د اسالم د بدخواهانو دسیسې شنډې شوې، اوس مونږ مسلمانان د الله په فضل پـه 

دنیا کې د اسالم د پنځو بناګانو الندې ژوند کوو او دا ډیر د شکر ځای دی، زه ملګرو ته وایم ځینې خلو به وايي چـې 

نه شو، زه هغوی ته وایم که څوک الړل هغوی لپاره هـم خوشـحالي ده او کـه  مونږ به سږکال حج ته الړ شو او که به الړ

څوک سږکال پاتې شول هغو لپاره هم خوشحالي ده ځکه زمونږ د ټولو دغه یوه خوشحالي بس ده چې الحمدلله حج لـه 

یوه د بلې پسې د اسالم  نه کړی شو او دښمن په دې ونه توانېد چې زمونږ د اسالم یوه ستن ونړوي او بیا دنیا نه بیخي ختم

بادي رانسکوره شي، نو مونږ ټول خوشحال یو که څوک حج ته روان دي آ دا  هنورې ستنې ونړوي او خدای مکړه باآلخر 

 او که پاتې دي.

 عزتمندو!

ستاسو وخت هم مختصر دی؛ خو یو عرض دا درته کوم دادی علماء ناست دي د دین یوه مسئله ده هغه دا څـوک چـې 

ي د هغه کار پوهه او زده کړه ورباندې فرض ده، معنی دا څوک چې هرکار کوي مخکې له مخکـې بایـد پـه کوم کار کو 

هغه کار او هغه عمل باندې پوهېدلی وي، ولې چې په هرکار کې خطاء واقع کېدلی شي او په هر کار کې حالل او حرام، 

حاجیانو باندې الزم او ضروري ده، په حج کې فرایض  جایز او ناجایز شته، یو له هغو کارونو نه حج ده، ددې زده کړه په

دي، واجبات دي، ُسنَن دي، مستحبات دي، د حج مفسدات دي، د حـج مکروهـات دي او داچـې څنګـه پـه حـاجي 

باندې دم الزمیږي او څنګه به بیا دم اداء کوي او داسې نور ډېر مسائل دي، نو ددې لپاره تاسو کـافي وخـت لـرئ مـونږ 

د تعلیم او تدریب سلسله شروع کړې وه آینده به هم زمونږ تعلیم جـاري وي او مـونږ تاسـو سـره معلمـین  تاسو ته د حج

( حاجیانو لپاره یو معلم مقرر او مؤظف ۵۴لیږو، یاد لرئ چې د ارشاد، حج او اوقافو وزارت لخوا د هرو پنځه څلوېښت )

ه تاسو سره معلمین موجود وي هغوی ته مراجعه کوئ دی، تاسو کولی شئ شپه وي او که ورځ وي په هرحالت کې به هلت

او د حج مسائل ترې زده کوئ، مونږ ستاسو په خدمت کې یو تاسو ضیوف الرحمن یاست، مونږ په دې فخـر کـوو چـې 

 ستاسو خدمت وکړو.

لله علیـه وسـلم ښه سفر ولرئ الله مو حج مبرور په نصیب کړه، الله مو د هغه حالت سره بېرته راوله لکه رسول الله صلی ا
چې فرمایلي دي څوک چې حج ته الړ شي، سم حج وکړي او حج یې قبول شي داسې دی لکه نوی چې د مـور 

 نه تولد شوی وي، الله مو دغسې پاک له ګناهونو راوله. 

هلته به تاسو د افغانستان ښه پيغام د نړۍ نورو حاجیانو ته رسوئ او داسې رویه به اختیاروئ چې سل په سـلو کـې 

اسالمي وي، طوافونه به ډېر، ډېر کوئ، تالوت به کوئ، د الله جل جالله ذکر به کوئ دعاګانې به کوئ او په ګران 

پیغمبر حـضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې به زیات، زیـات درودونـه وایاسـت او اخـري خبـره داده چـې 

م ته ډیر، ډیر سالمونه پیش کړئ، ښه سفر زمونږ له طرفه آقای نامدار حـضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسل

 درته غواړو او الوداع درته وایو.  

 والّسالم علیکم ورحمة الله وبرکاته
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 مه۳۴هـ ش کال د جوزا ۳۴۴۳مه او د ۳۱هـ ق کال د ذوالقعدې ۳۴۴۱سه شنبه، د 
یـانو د انتقـال پروسـه دوه ورځـي له اوږده ځنډ وروسته یوځل بیا د حج مراسم پېل شوي چې له افغانستانه هـم د حاج     

 وړاندې پیل شوې ده. 
 سانتیاوی برابرې کړې دي.آ یانو لپاره کوم امکانات او کومې شو چې اسالمي امارت د افغان حاج راځئ  نن په دې خبر 
 سالمونه وخت مو په خېر! 

وزیر ښاغلی شیخ الحدیث دکتور حج او اوقافو سرپرست  زه حبیب الرحمن ساپی یم، په نننۍ خپرونه کې راسره د ارشاد،
 نورمحمد ثاقب میلمه دی .

 : ښاغلی وزیر صاحب! ستړي مشئ او مننه چې زمونږ بلنه مو ومنله. 
 : خیر یوسئ تاسې ستړي مه شئ الله مو کامیاب لره،

ه څـه ډول ترتیـب راځئ خپرونه له دې راپېل کړو د یو سیاسي بدلون ترڅنګ له څو کلن ځند وروسته مو دا پروسـ :
 کړله، تر څو حاجیان د حج د فریضي د اداء کولو په خاطر په منظم ډول الړ شي ؟

بسم الله الرحمن الرحیم، محترمه!  ستاسو د دي پوښتنې په ځواب کې به داسي ووایم چې په افغانستان بانـدې یـو  :
ولس او ملت ډیر کړاونه ولیدل، نو د حـج پـه پروسـه  لوی ناورین تیر شو، د شلو کلونو په دوران کې افغانستان اشغال و،

کې به هم ډیرې ستونزې وي. په دې وجه چې تېر نظام ) په اصطالح حکومت( د ولس نماینـده حکومـت نـه ؤ، هغـه د 
اشغال د سیوري الندې یو نظام و، هغوی اسالمي ارزښتونو ته لکه حج او نورو عباداتو ته چنـدان اهمیـت او ارزښـت نـه 

، نو ضرور به مشکالت وو بیا د دې ترڅنګ یوه بله پدیده هم راڅرګنده شوه چې هغه د کرونا د وباء په شکل کې ورکاوو
 وه، د دغې کرونا له وجې هم دوه کاله مسلسل حج معطل شو،  نه تنها د افغانستان په سطحه بلکي د ټولې نړۍ په سطحه، 

  به حاجیان نـه تلـل، ،نه نورو هیوادونوله   پل اوسیدونکي وو،لږو محدودو کسانو به حج کاوو هغوی به هم د سعودي خ
سږ کال بیا دا پروسه د سعودي چارواکو لخوا په ډیر ځنډ سره اعالن شـوه، نـو مـونږ او  یو لوی تشویش موجود ؤ،

 زمونږ ولس سره دا تشویش موجود ؤ چې ممکن سږ کال بیا دا پروسه د تعطل ښکار شي  او حج ونه شي.
 ویره دا وه، چې سیاسي بدلون هم راغلی دی او دغه اعالن هم سعودي عربستان وروسته وکړ؟ هو  :

 یـاهو اعالن هم وروسته وشو ځکه کوم ابتدایي ترتیبات به چې د حج لپاره نیول کیدل هغه به تقریباً پنځـه   :
حج په مـورد کـې بایـد وړانـدې شپږ میاشتې مخکې نیول کیدل، هغه اعالنات، ترتیبات، رابطې او خپرونې چې د 

ترسره شوي وای او خلو مطمئن شوي وای ترډیره وخته بیخې د سکوت او سقوط په حالت کې وو، ډیر وروسته 
د سعودي حکومت د وزارت الحج  والعمرة لخوا اعالن وشو چې د ټولې نړۍ څخه به  سږ کال  یو میلیون کسان د 

و چې یو ميلیون کسان به حج ته ځي نو د کومو ملکونو، څـوک او د  حج لپاره راځي او دا اعالن  هم داسي مبهم
کومو شرایطو الندې، مونږ منتظر وو، بیا د روژې په دې مابیني حصه کې مونږ ته اطالع راغله چې د افغانستان لپاره 

حاجیان حج ( ۷۸۴۳۱هم سهم معین شوی دی، چې سږکال به له افغانستان نه دیارلس زره، پنځه سوه او دوه اتیا ) 
ته ځي، له دې بعد مونږ په کار شروع وکړه، په ډیر لنډ وخت کې مونږ الحمدلله په دې وتوانېدلو چې کوم کـار بـه 
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مخکې په اتو، نهو میاشتو کې کیده مونږ په دا تیره یوه، یوه نیمه میاشت کې کړی، دا مونږ د الله جل جالله یو خصوصي 
خپل نصرت سره له اشغال نه، فسادونو نه او کړاونو نه خالص کړو، په دې کې یې نصرت بولو، لکه الله جل جالله چې په 

هم خپل نصرت راسره وکړ چې الحمدلله دا پروسه په ډیرو کمو امکاناتو او په ډير لنډ او تنـګ وخـت کـې پـرمخ الړه او 
پـرون  یعنـی و دوه په دویمه ورځدرې پروازونه شوي دي یو په اوله ورځ ا  اوس زمونږ پروازونه شروع دي،  کامیابه شوه،

شوي دي او دوه پروازونه نن لرو ، یو پرواز به ان شاءالله په یو بجه او شل دقیقي د ورځې وي او بل به بیا د شپي دولـس 
 بجې وي.

وزیرصاحب! دغه د سهم مسئله که لږ نوره هم واضحه کړو دغه سهم چې تاسي مخکي یادونه وکړه، چې یو میلیون  :
نظـر پـه   سعودي عربستان تعیین کړل دوی به سږکال حج ته راځي دغه سهم بیا افغانستان ته څه ډول ورکړی شـو،کسان 
 ؟یا کوم نور معیارونو باندی ورکړی شوینفوسو
هو د ټولې نړۍ هېوادونو ته چې د دوی څومره نفوس دي او د دوی څومره سابقه سهمونه وو، لکه داسـي بـه یـي  :

مخکي به له نړۍ نه دوه نیم میلیون کسان حج ته تلـل اوس یـو میلیـون شـول، یـو میلیـون بـه پـه ټولـو  مقایسه کړو، چې
هېوادونو د نفوسو په تناسب تقسیمیږي، د نورو هېوادونو فیصدي هم راټیټه شوه او زمـونږ د افغانسـتان سـهم بـه مخکـي 

 شوی دی. هتن( ۷۸۴۳۱)یعنی سږکال ویدېرش زره یا څه د پاسه دېرش زره وو، اوس هغه له نیم نه هم راکم ش
: نو د راتلونکي لپاره ستاسي څه پالن ده چې دا د حاجیانو شمیر زیات شي، سږ کال دیارلس زره دی چې کـال تـه 

 دېرش زرو ته ورسیږي  او همداسي پسې زیات شي؟
شروع شي  مـونږ بـه پـه هغـه  : خامخا! مونږ سږ کال هم دا تصمیم درلود چې که چیرې د حج پروسه په عادي ډول

باندې اکتفاء نه کوو، دېرش زره خو د افغانستان د پخوانۍ احصـائیې پـه بنیـاد دي، اوس خـو د افغانسـتان  تنو دېرش زره
( ۵۴( زرو څخـه تـر)۵۴نفوس ډیر زیات شوی دی د افغانستان آبادي زیاته شوي ده مونږ به په آینده کـې ان شـاءالله د )

 د سهم غوښته وکړو. ېپور  تنو وزرو، آن تر پنځوس زر 
دا خبرې ورسره شوي دي او که د راتلونکي لپاره چې دوی د حاجیانو د ورتګ اعالن کوي، د هغي نه وروسته بـه  :

 ورسره کیږي؟
سږ کال خو هر څه چې وو هغه وشو دا خو موجوده سهم دی، آینده کې به مونږ ان شاءالله د سر نه په دې بانـدې  :

 له دوی سره به رابطې او په دې اړه د لیدلو کوشش کوو.  و،کار کو 
، د پخوانیو کسانو ثبت نام هم پاتې ؤ او که ټول ثبت نام نوی شوی څه ډول وهوزیر صاحب! دغه د ثبت نام پروسه  :

 دی، دغه کسان چې سږکال حج ته ځي دا ټول نوي کسان دي او که له پخوا نه هم پاتې کسان وو؟
( زره کسان سابقه ثبت نام وو، مونږ سږ کال غوښتل هغه د ثبت ۳۸ت نام خو مونږ له سابق څخه درلود، شپږ اتیا)ثب  :

( ډالر تحویل کـړي او ځینـو ۴۴۴نام خلو ولیږو چې د پخوا نه یې یو قسط پیسې هم تحویل کړې دي ځينو پنځه سوه )
ادوال له حج نه محروم وو، سـتونزې یـې لرلـې او مجاهـدین ( ډالر؛ خو په تیرو شلو کلونو کې زمونږ زیات هېو ۷۴۴۴زر )

وو، مجاهدین خو ډير مستحق دي چې اوس په حج او د حرمینو شریفینو په زیارت او سعادت فائز وګرځي، نو دوی  تـه 

مو هم سهم ورکړ، حاجیانو کې اکتریت هغه مخکني  ثبت نام شوي خلو دي او یو تعداد پـه کـې مجاهـدین او 
 وي کسان هم دي.نوي شامل ش

اوسنیو شرایطو یـا اوسـنیو قیمتونـو تـه پـه پـام دا   مخکي به دغه د حاجیانو پیسې کمې وې، وزیر صاحب!  :
  پیسي په کوم اساس زیاتې شوي، هلته ورته امکانات زیات برابر شول او که نور څـه مـو ورتـه پـه نظرکـې نیـولي،

 پیسي ولې زیاتې شوې؟
ډير وجوهات او عوامل دي، یو خو دا ده چې په سـعودي کـې هغـه کومـه مؤسسـه چـې  د پیسود زیاتوالي  :

حاجیانو ته خدمات عرضه کوي  هغې ته د جنوب آسیا مؤسسه وایي هغوي یو دم په خپلـو کرایـو او نرخونـو کـې 
ه چې پخـوا بـه بله داد ( ډالر زیاتوالی راغلی، ۳۴۴زیاتوالی راوستی چې د سابق په هغې باندې څه دپاسه اته سوه )

( ریالـه ۸۴۴وېزه وړیا وه د ویزې قیمت به نه ؤ اوس د سعودي حکومت د ویزې قیمت مقرر کړی، یـوه وېـزه پـه )
خوراکي  مواد قیمته شوي، هلته د عمارو او سکن کرایې   ده، بله داده چې قیمتونه لوړ شوي دي، تیل قیمته شوي،
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په مصارفو باندې زیاتوالی راولي، بیا هم مونږ کوشش کړی دی چې د زیاتې شوي دي او داسې نور، دغه ټول د حاجیانو 
 حاجیانو مصارفاتي چارټ راټیټ کړو، که تاسې نظر وکړئ د ګاونډي ملکونو په نسبت زمونږ د حاجیانو مصرف کم دی.

 ره دی؟دغه قیمت چې سعودي لږولی دا په نړیواله ک ه ټولو لپاره معیار دی او کنه فقط د افغانانو لپا :
هو! د ټولو لپاره دی،  بلکې مونږ خو د سعودي له حکومته او د هغه قرادادیانو څخه چې مونږ سره یې قراردادونـه  :

کړي دي باالخصوص هغه د جنوب آسیا مؤسسې څخه مننه کوو ځکه دوی مونږ سره مراعاتونه کړي او دا یې ویلـي دي 
دی کړی، تاسې سره مو وکړ او تاسې مستحق بولو او دا یـوازې د سـږکال چې د نړۍ په سطحه دا مراعات مونږ چاسره نه 

 لپاره دي.
  پیسي یې کمې کړي؟ :
 هو یوڅه پیسي یې کمي کړي نسبت نورو ملکونو ته. :
 هلته یې امکانات بیا څه ډول دي؟ :
یئت سکن پـه نـوم لیږلـی ده، پـه دوی کـې دي، مونږ یو نوی ټيم د ه ههلته یې امکانات او ترتیبات ډیر فوق العاد :

حج  مسئولیت یې د ارشاد،   شامل دي، استازيد نورو وزارتونو او ارګانونو  او هیئتاوقافو وزارت او زمونږ د ارشاد، حج 
نږدي عمـارې دي او مرکـزي سـاحې دي، ډیـر   هلته دوی ډیر ښه ځایونه نیولي،  او اوقافو وزارت له یو رئیس سره دی،

مکیف دي او په عین حال کې د نرخ او کرایې په حساب ښې دي، مونږ دا ویلي شو هلتـه چـې کومـو ګاونـډيو  مجهز او
ملکونو او یا نورو هیوادونو په کوم نرخ عمارې نیولې دي زمونږ عمارې ورځنې ښې او ارزانه دي، اوس چې په دغو درې 

ه عمارې له نږدې وکتلې مونږ ته یـې اطمینـان راکـړ چـې  پروازنو کې زمونږ کوم د بعتې اعضاء او معلمین الړل، هغوی هغ
 ډیر مناسب او بهترین ځایونه نیول شوي دي.

دغه خبرې چې تاسې وکړلې چې هلته امکانات ورته برابر شوي عمارې ورته مناسـبې او نـږدې نیـول شـوي، دغـه  :
تاسې اوس څومره ډاډ ورکولی شئ چې  کړي، مسایل به تیرو حکومتي چارواکو هم کولې چې هلته مو ورته امکانات برابر

 دغسې په واقعی معنی امکانات برابر دي ؟
اوس خو الحمد لله اسالمي نظام او اسالمي امارت راغلی زمونږ قربانۍ د دې  لپاره وې چې مونږ د  الله جل جالله  :

وشي او دغه د حج فریضه پـه  د دین او د خپل ولس خدمت وکړو، دا زمونږ د ولس خدمت دی چې د حاجیانو خدمت
ښه توګه ترسره او عملي شي،  مونږ چې کوم ملګري علمای او د سکن هیئت هلته لیږلي زمونږ پـه هغـوی بانـدې اعتمـاد 
دی، هغوی دینداره خلو دي،  علماء دي، مجاهدین دي هغوی هیڅکله خدای مکړه داسې کار نه کوي، چې د ولـس 

او اوقافو وزارت په بدنامۍ تمام شي، مونږ د خپلې بنده ګۍ تروسه کوشش کړی، نور  او هېواد په ضرر او یا د ارشاد،حج
 د الله جل جالله مرسته او توفیق غواړو چې ټول انتظامات په سمه توګه ترسره شي.

نډ ښاغلی وزیر! یوه مسئله بله هم ده،  دغه د لیږد پروسه ځنډنۍ شوه مخکې تاسي یادونه وکړه چې اعالن هم په ځ :
 وشو، آيا حاجي صاحبان به هلته په وخت د حج فریضې د اداء کولو لپاره ورسیږي؟

بلې د حج د پروسې شروع ځنډنۍ وه ما تاسې ته عرض وکړ چې د سعودي لخوا پـه نړیوالـه ک ـه سـږ کـال دغـه  :
یږي نـو مـونږ لـه انتظامات ناوخته شروع شول؛ خو کله چې مونږ اعالنات واورېدل او پوه شوو چې سږ کال حج ک

هغه وخته شپه او ورځ کار شروع کړی دی او د پروازونو کوم مهال ویش او تقسـیم اووقـات چـې د آریانـا افغـان 
هوایي شرکت او کام ایر هوایي شرکت له سعودي سره جوړ کړی ؤ د هغې تقسیم اووقات او سکیجول مطابق مونږ 

ل پروسه ځنډيدلي نه ده بلکې په خپل وخت شـروع شـوې ده پروازونه شروع کړي دي، نو داسي وبوله چې د انتقا
او دا چې څنګه به ترسره کیږي آیا حاجیان به په پوره توګه انتقال شي او پر وخت به ورسیږي الحمدلله مونږ باوري 
او مطمئن یو، د سعودي حکومت لخوا دا ویل شوي دي چې د شلو ورځو په جریان کې به تاسي دغه حاجیـان را 

ئ یعنې د شلو ورځو نه مخکې یې مه رارسوئ، هلته به شاید هغوی په میدانونو کې د پروازونو لپاره د تقسیم انتقالو 
اووقات او آمادګۍ څه ترتیبات او ضوابط لري هغه خو نو هغوی ته ښه ورمعلومیږي، مونږ ان شاءالله تعالی دا هم 

 ال کړو اما د شلو ورځو په دوران کـې خـو مـو دکولی شو چې د شلو ورځو پوره کېدو نه مخکي ټول حاجیان انتق
 مادګي مونیولې ده، هره ورځ دوه دوه او کله درې او څلور پروازونه کیږي.آ کړی او انتقال لپاره تقسیم اووقات جوړ 
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ره دغه د لیږد په پروسه کې مو د هوایي شرکتونو سره قرارداد په کوم معیار کړی، دوی تاسي ته د حاجي صاحبانو لپا :
 فیف درکړی دی؟خت

هو! د آریانا افغان هوایي شرکت او د کام ایر هوایي شرکت دواړو سره مونږ له وړاندې نه مذاکرې او مجلسونه لرل  :
ریانـا افغـان آ بیا په اخر کې په دې نتیجه ورسیدو چې دوی دواړو سره مو په مناصفه باندې قراداد وکـړ، نـیم حاجیـان بـه 

او نیم به کام ایر هوایی شرکت انتقالوي، البته دوی به په خپل منځ کې هم یو د بل سره تعاون کوي  هوایی شرکت انتقالوي
د دې لپاره چې که چیرته څه ستونزه وي په ایرلینونو کې بیا به دوی داسي نه کوي چې خدای مکړه زمونږ حاجیـان پـاتې 

دوی تر مابین موجود دي چې د کاغـذ پـر مـخ لیکـل  شي، دا تعهد مو دوی نه اخیستی دی او نور ګڼ شرایط زمونږ او د
 شوي او امضاء شوي دي.

 د دواړو شرکتونو لپاره یو قسم شرایط دي؟ :
هو یو قسم شرایط دي تفاوت پکې نه شته، البته دا مو سره ویلي دي چې په دې شرایطو او تعهداتو باندې به وفـاء  :

عرضه کوي او حاجیانو ته به ښه سهولتونه برابروي او زمونږ مربوط چـې کـوم  کوو، دوی به ان شاءالله تعالٰی ښه خدمات
 شرایط دي او پر مونږ چې کومه ذمه واري ده هغه به مونږ ترسره کوو ان شاءالله تعالٰی.

وزیرصاحب! په تیر کې هم د حاجی صاحبانو د انتقال پروسه د دغو دواړو شرکتونو پـه غـاړه وه، چـې تقریبـاً هـم  :
وی به حاجی صاحبان انتقالول، دغه خدمات چې دوی یې یادونه کوي دوی به په غاړه اخیستل او دوی به ویل چې پـه د

وخت به یې ترسره کوو مګر هغه شان په وخت به نه ترسره کیدل او د حاجي صاحبانو په وخت کـې بـه هـم تغییـر راتـه، 
 وس څومره ډاډ شته  دی چې دوی به دغه کار وکړي؟هغسې خدمات چې باید ترسره کړي یې وای نه یې ترسره کول ا

په هغه وخت کې خو نظام بل نظام و  د هغه په رأس کې داسي خلو وو چې هغوي ممکن د دې پروسې  سره  په  :
ریانا افغان هوایی شرکت او کام ایر هوایی شرکت به هم شاید د چارواکو رویـې تـه پـه آ اخالص برخورد نه کاوو، نو دغه 

هغه وخت خو مونږ نه وو، چې عوامل او اسـباب بـه یـې څـه  -والله اٌَعلَمٌ  -ښه همکاری او ډیر اخالص نه وي کړی  کتلو
وو؟! اوس خو الحمدلله نظام نوی او اسالمي دی، مونږ ټول سره وروڼه یو او د یو اسالمي نظام د چتر النـدې سـره ژونـد 

 کوو، نو ټول به اخالص کوو.
 ومت او د حکومت څار ته متوجي کیږي ؟مسئله بیا هم حک :
بلې رهبرۍ ته خبره راجع کیږي، مونږ چې په کومو خبرو د آریانا افغان هوایی شرکت او کام  ایر هوایی شرکت سره  :

تعهد کړی دی په هغو والړ یو او په  دوی هم مونږ باور لرو چې ودریږي به ورباندې او هیڅ خنډ او مشـکل بـه نـه واقـع 
 الله په فضل سره، مونږ ډاډمن یو مطمئن یو. کیږي د

د والیتونو حاجي صاحبان به له والیتونو انتقالیږي او که  له هغو زونونو به انتقال کیږي چې کوم زون ته نـږدې وي  :
 او هلته به رازي؟

ده کابـل او نـور مربـوط  هو! مونږ څلورو ځایونو نه انتقاالت لرو چې هغه څلور زونونه بلل کیږي یـو د مرکـز زون :
والیات، بل د کندهار زون ده، بل د هرات زون ده او بل د مزار شریف زون ده. اوس زمونږ ابتدایي پروازونه لـه کابـل نـه 
شروع دي، د دغې مرکزي زون مربوط ډیر والیات دی، بیا به ان شاءالله تعالی د تقسیم اووقات مطابق د کندهار، 

 وازونه کیږي.هرات او مزار شریف نه پر 
 اوس یوازي له  کابل نه پروازونه کیږي؟ :
بلې! اوس یوازې له کابل نه کیږي بیا په راتلونکو ورځو کې به تقسیم اووقات ته ګورو، نو داسي هم کیدای  :

لـه  شي چې د ورځې دوه پروازونه یو له کابل نه وي بل له مزار نه، یو له کابل نه وي بـل لـه هـرات نـه؛ همداسـې
 کندهار نه، یا دوه  د بل زون نه وي، هغه تقسیم اووقات تیار جوړ دی. 

 په والیتونو کې مو نظارت او څار ترې شته؟ :
مکمل، الحمدلله! هلته په والیاتو کې زمونږ د ارشاد، حج او اوقافو وزارت مسـئولین او رئیسـان دي هغـوی  :

ورته متوجه دي او له دې ځای نه مونږ ورسره په رابطه کې یو، مونږ ښه سره پوره عمله او کارمندان موجود دي ښه 
( کمېټې لرو په مرکز کې چـې ۱۸پوره انتظامات کړي دي الحمدالله، کمېټې مو جوړې کړي دي، مونږ درویشت )
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( کیږي، PCRدلته ) یوه کمېټه مستقله د والیتونو سره د ارتباط لپاره ده، له والیاتو څخه په مسلسله توګه پاسپورټونه راځي
 د ټیسټ مسئله حل کیږي، ویزې ته لیږل کیږي، نو مسلسل ارتباط او  پوره کنټرول موجود دی.

ښاغلی وزیر! یوه مسئله بله د حاجیانو د الرښوونې ده، دلته مو څه پروسـه شـروع کـړې چـې حاجیـانو تـه د حـج  :
 الرښوونې وشي؟

م پروسه هم په مرکز او هم په والیاتو کې شروع کړي وه چې اوس هم جریـان بلې! مونږ په هېواد کې د حج د تعلی :
لري، حاجیانو ته د حج مناسو او مراسم مکّمل ښودل کیږي د جیدو علماء کرامو او شـیوخو لخـوا څخـه او دا بـه دوام 

ام کـړی دی، چـې د هـرو کوي تر اخري پرواز د حاجیانو پورې او بیا د تللو پروخت مو دوی سره د معلمینو د لیږلو انتظـ
 ( حاجیانو لپاره یو معلم مؤظف دی.۵۴پنځه څلوېښت)

 ( حاجیانو باندې یو معلم بسنه کوي او دا ورته مناسب دي؟۵۴فکر کوئ چې هرو ) :
( تنه حاجیـان ۸۵۸هو! دا مناسب دي او دا کفایت کوي زمونږ طیارې په یوه پرواز کې درې سوه او شپږ څلوېښت ) :

وي نو مونږ په دغه تناسب سره په هر پرواز کې اووه، اووه تنه معلمین ورسره لیږو او نور د بعتې اعضاء ورسـره لیـږو، انتقال
 صحي ټیم ورسره لیږو او څومره چې  ضرورت وي په هغه اندازه دوایانې ورسره لیږو.

 دوایاني او ډاکټران هم له دې ځای نه ورسره لیږئ؟ :
ډاکټران له دې ځای نه ورسره لیږو، خالصه دا ده چې د حج د تعلیم په سلسله کې مونږ هم  دلته او  هو! دوایانې او :

هم هلته انتظام کړی دی او بل مونږ یو، یو کتاب هم هر حاجي ته ورکوو چې په هغه کې د حج او عمرې پوره بیـان ذکـر 
 دی او یو رهنمود دی، هم په پښتو او هم په دري ژبه .

ي وزیر صاحب! د حاجیانو د بېرته راتګ مسئله به هم مخکې له یو لړ ستونزو سره مـخ وه اوس مـو پـه دغـه ښاغل :
 برخه کې څومره کار کړی دی چې حاجیان په ښه ډول بېرته راستانه شي؟

بیرته  مونږ چې کوم انتظام کړی دی یوازې یو طرفه نه دی دوه طرفه دی، ټول انتظامات مو کړي دي، د حاجیانو د :
راتللو ستونزې او مشکالت مو په نظر کې نیولي او د هغو حل ته متوجي یو، اوس خو له دې خوا انتقال شروع دی، چـې 
دغه انتقال مکمل شي بیا به مونږ ان شاءالله  د بېرته راتللو لپاره دغه موجوده انتظامات او نوي تدابیر په پام کې نیسو، مونږ 

ءالله تعالی زمونږ حاجیان به په سالمه او ډاډمنه توګه له دېخـوا سـفر کـوي، هلتـه بـه خپـل ډاډمن او مطمئن یو چې ان شا
مناسو او مراسم په ښه توګه اداء کوي او د بیرته راتللو پروسه به یې هم په ښه توګه انجامیږي، د اللـه جـل جاللـه څخـه 

 توفیق او نصرت غواړو او د دعاءګانو هیله کوو.
 ریانا افغان هوایي شرکت؟آ همدغه دواړه شرکتونه راوړي  کام ایر او  بیرته به حاجیان :

هو! اوس چې دوی سره دا قرارداد شوی دی دا د تللو او راتللو دواړو طرفونو قرارداد دی، د هر حاجي د ټکټ بیه  :
 یه ده.( ډالره د هر حاجي د دواړو طرفونو د ټکټ ب۷۴۴۴( ډالره ده نو دغه )۷۴۴۴یو زر او پنځوس  )

ډیره زیاته مننه وزیر صاحب! یوه وروستۍ پوښتنه، د یو مسوول چارواکي په توګه مو ولس ته لـه دغـې برخـې ډاډ  :
 څومره دی چې دغه پروسه به په شفافه او په  ښه توګه ترسره کیږي او حاجیان به بېرته په ښه شان رارسیږي؟

وو چې مخکې په تیرو نظامونو کې خو چې هـر څـه شـوي دي الحمدلله مونږ ډاډمن یو او ولس ته ډاډ ورک :
هغه خو بل ډول نظامونه وو، اوس خو اسالمي او شرعي نظام دی او ددې لپـاره ډیـرې قربـانۍ ورکـول شـوي دي 
ترڅو په هېواد کې الهي نظام قایم شي،  عدالت تأمین شي او د ولس خدمت وشي، د اسالمي امارت ټول مسئولین 

ډیر اخالص، صداقت او شفافیت سره خدمت کوي او هیڅ نوع خورد او برد، خیانت او فساد به نه  اومنسوبین به په
 رامنځته کیږي. ان شاء الله تعالی

 ډیره زیاته مننه وزیر صاحب چې زمونږ بلنه مو ومنله. :
 خیر یوسې له تاسو هم ډیره مننه  :
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ــه برخــی از احکــام و آداب  در ایــن مقال
ــ ــن جمل ــج م ــج در ح ــج، ح ه: آداب ح

لغت، حج در اصـطالح شـریعت، اقسـام 
حج، فرضیت حج، حکم فوریـت حـج، 
حج در تمـام عمـر صـرف یکبـار فـرض 
اســت، موضــوع حــج، فوایــد و مقاصــد 

مواقیت حـج،  حج، شروط وجوب حج،
فرایض حج، ترک فرایض در افعال حج، 
ــال  ــرک واجــب در افع واجبــات حــج، ت
حج، سنت های حـج، مسـتحبات حـج، 

ـــج، مک ـــات ح ـــج، ممنوع ـــات ح روه
ــزای آن،  ــات و ج ــج، جنای ــدات ح مفس
قاعدۀ عمومی، حکـم حـج طبقـه انـا ، 

ضـه و نفاســه، حکــم یحکـم حــج زن حا
حج پـسر نابـال  و کـودک، طریقـه حـج 

ــودک ــه شــخ  و  ک ــواب ب ــال ث ایص
دیگری، مورد بحـث و بررسـی تحقیقـی 
قرار گرفته است، امید هموطنان عزیـز مـا 

ــه  تحقیقــی  علمــی واز مطالعــه ایــن مقال

 ٧٩آه لم اب: چۈ  ۈ  ٴۇ

خـدا راسـت بـر مـردم حـج  و مـر" : یعنی
کردن خانهء)کعبه( آنکه توانـائی رفـتن بـه 

ــی انکــار ورزد ،آن را دارد  هــر، و هرکس
ازهمهء جهانیان بـی نیـاز  آئینه خداوند

 ".است
 آداب حج

حج عبادت مهم و رکن پنجم دین مقدس 
اسالم است باید حج کننده تمام مسـائل و 
آداب آن را حتی المقـدور بیـاموزد، زیـرا 
عمل بـدون علـم باعـث فسـاد بیشـتر مـی 

ــه  ــوری ک ــردد، ط ــگ ــرـحض ــن  رت عم ب
اتن لمتل للتا )  می فرمایـد: عبدالعزيز

 (.  2)(ةلحيغي للر ك ب ا يف د َكث  ام 
علـم؛ عمـل مـی  " کسـی کـه بـدونیعنی:

عـوض اصـالح؛ مرتکـب فسـاد  نماید در
 بیشتر می گردد". 

بنــاء حجــاج محتــرم بایــد حتــی المقــدور 
مسائل مربوط به حـج را آموختـه و آداب 

 آن را رعایت نمایند:
بر مسلمان و متقاضی حـج الزم اسـت  -1

که قبـل از عـازم شـدن بیـت اللـه شـریف 
ـــه حـــج را  ـــوط ب احکـــام و مســـائل مرب

مـی  که پیامبرگرامی اسالمبیاموزند، چنان
 ) ُخُذلا َلنِ ا َاَن ِسَكُكْر(. فرماید:

در انجام هر عمل چیز مهم و اساسـی  -2
ــت و  قصــد و نیــت اســت کــه بایســت  نی
قصــدش فقــط و فقــط بــه خــاطر حصــول 

بــه رضـای اللـه تبـارک وتعـالی باشـد، نـه 
 ریا وخود نمایی: خاطر

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ 

 ٢٦١ا نع  : چۈ

حج بیت الله شـریف  ۀکه اراد کسی -3
ــن ــد دی ــرض( خــود را دارد بای را ادا  )ق

 (3)سازد.

همراه شـخ  صـاحب نظـر مشـوره  -4
نماید، البته مشوره در مورد سـفر حـج ، 
نـه در مـورد نفــس حـج، زیــرا کـه حــج 

رکن پنجم  خير بوده وکار و  فرض کردن
 .می باشداسالم 

از تمام گناهان گذشته توبه نمـوده و  -5
حصـول بـرای و فقـط فقـط نیت خود را 

ــالی ــارک و تع ــه تب ــای الل ــال   رض خ
 بگرداند.

تکبـر، غـرور، ، خودنمـاییو ریـا  از  -6
نام و فخر، رقابت، هم چشمی و شهرت 

 دوری جوید.جداً نشان 
زیـرا کـه بـه  ،به پول حرام حج نکند -7

شـود، اگـر  پول حرام حج پذیرفتـه نمـی
مـال  گـردد. ولـو از چه فرض ساقط مـی

 (4)(ب شده هم باشد.صغ

کار، خـداترس، ذاکر، نیکو شخصی  -8
ــار ــار و متقــی و پرهیزگ ــا وق ــاعزت  ب و ب

 و از قهـر نمایـدرفیق راه خود انتخـاب را
 غصه دوری جوید.

مســتحب اســت بــا پیــروی از پیــامبر  -9
اسالم در ساعات اول روز پنجشـنبه و یـا 
 دوشنبه بـه سـفر خـارج شـود بـا اهـل و

حافظی خدا ،اقارب خود، برادران و عیال
  .نماید
شـود  که از خانه خارج مـی وقتی  -01

  این دعا را بخواند:

ـــد.  حـــج یکـــی از مســـتفید گردن
عبــادات مهــم و رکــن پــنجم دیــن 
ـــوده و ادای آن  مقـــدس اســـالم ب
باالی هر شخصی مؤمن، مسلمان، 
عاقل، بال ، آزاد و حر، تندرسـت 
که تـوان مـالی و فزیکـی را داشـته 
باشد، در طول عمـر صـرف یـو 
بار فرض می باشد، طـوری کـه در 

ن مورد فرضیت این رکن پنجم دیـ
مقــدس اســالم، قــرآن کــریم مــی 

ــد: ھ  ھ  ے   ے  ۓ    چ  فرمای

ۇ  ۇۆ  ۆ    ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ
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تْشَه َلَك ) لِ  -11 َُ ْلُ  َلَلتا اَّللَِّ َك  ْ ِر اَّللَِّ تَتشَكَّ
) َ  ِإكَّ لِ َّللَِّ  رواه الترمذی .قُتشَّ

 ۀمزید بر آن يکبـار آيـة السرسـی، سـور 
  (5).دبخوان را معوذتین و اخالص

مصارف حج بایـد از مـدرک  پول و -12
ک باشد، بنابر قول نبی مکـرم حالل و پا

 می فرماید: اسالم
  (٦)(طَيِ ًب  ِإكَّ  يَتْقَبلُ  كَ  طَيِ ب   اَّللََّ  ) ِإبَّ  

ــود داری از معاصــی  -13 ــاب و خ اجتن
وگناه، چه از محظورات احـرام باشـد یـا 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    چ  :مســـائل عامـــه

 ٢٧٩البق  :  چٺٺ  ٺ  ٺ
ــاندن   -01 ــدم رس ــه آزار ع ــت ب و اذی

ج بیت الله شریف در هنگـام دیگر حجا
. طوری طواف، سعی، رمی جمرات، و..

 که الله تبارک و تعالی می فرماید: 
ک  ک  گ  گ   چ 

 چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
 ٨٥ا ُماب: 

در بــاب رعایــت آداب حــج بــه همــین 
 اندازه اکتفا می نماییم.

بـزر   معنـی قصـده بحج حج در لغت
ج یعنـی حـ .نه مطلق قصـد (7)آمده است

هر دو  آنکسر ب( و ء)الحا در لغت به فتح
: با فـتح الحـاء آمده استدر قرآن کریم 

ٻ  پ    ٻٱ  ٻ   ٻچ متـــــــل:

 ٢٧٩البق  : چپ  

ھ  ھ  ے   ے  چ  و با کسرالحاء: ماننـد

 ٧٩آه لم اب: چۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

ز اراده عبـارت اسـت ا: شریعتحج در 
زمــــان  مکــــان مخصـــوص در کـــردن

اعمــــال انجــــام دادن  خصــــوص بــــام
 .516ص 3ردالمحتار علی الدر المختارجمخصوص.

 می باشد: قسمحج به سه  :اقسام حج
حـج قـران آنسـت کـه حـاجی  قران:-1 

بعد برای حج و عمره یکجا احرام ببندد. 
 دو رکعت نماز چنین بگوید: از ادای 

اللیتتر إنتتي َ يتتد الحتتر ل العمتت   اي تت  همتت   )
 (٥)لي ل تقبلیم  اني(

متع آنست که حاجی از حج ت :تمتع -۲ 
میقات احرام عمره را بسته کنـد و بعـد از 

 دو رکعت نماز احرام چنین بگوید:ادای 
  .(يانلتقبلی  اللیر إني َ يدالعم   اي  ه لي)

از  حـاجی حج افراد آنسـت کـه :افراد-1
در میقات صرف برای حج احرام ببندد، و 

اللُیتَر إن ِتْي  )لبيك بحـج(تلبیه خود بگویـد:
 (٧)يُد الَحرَّ اَتَي ِ  ُه ِلي َل تَتَقبَّلُه ِانِ ي(َُ ِ 
و باید دانست که اهل مکه و مضافات آن  

 د و بس.نتوان صرف حج افراد کرده می
 ع وتـاز نظر احناف حج قران نسبت به تم 

 حج تمتع نسبت به افراد بهتر است.
حـج در سـال نهـم هجـری  :فرضیت حج

 فرض گردیده است. و عالمه امام مالعلـی
ــروی ــاری ه ــین  ق ــه چن ــرح نقای در ش

فریضه حج را در  نگاشته که رسول اکرم
سال دهم هجری اداء نموده که بنام حجـة 
الوداع یـاد مـی شـود و حــضرت ابـوبکر 

در سـال نهــم هجـری حــج را  الصـدیق
ــم  ــال) نه ــین س ــج در هم ــرده و ح اداء ک

  (11).هجری( فرض شده است
فرضیت حج از كتاب اللـه، سـنت رسـول  
له و اجماع امت مسلمه ثابت بوده که در ال

ل فـرض اسال نهم هجری نظر به اصح اقو 
. کســی کــه از فرضــیت آن اســت گردیــده

شـود، امـا اشخاصـی  انکار ورزد کافر می
واجد بودن تمام شرایط آن در تمـام  که با

عمر یسبار جهت ادای فریضه حـج عـازم 
و حـج نمـی شـوند  بیت الله شریف نمـی

 فاسق و ای محمدیدر شریعت غر کنند 
 د.نگرد گناهکار محسوب می

نخستین خانهء متبرك دنیا خانه کعبه است. 
بیت المقدس و سائر اماکن متبرکه بعـد از 

تعمیـر شـده اسـت، و کعبـه مــشرفه کعبه 
ه نخستین بنایی است که برای توجه مردم ب

ه ایـن جـا بـ، آبـاد شـده سوی خداوند
ــاه و ــو عبادتگ ــه ی ــان هــدایت  متاب نش

 ۀمک هشهر فرخند یافته که در ءبنا یاله
اول  معظمه واقـع اسـت. خداونـد توانـا از

معنـوی و حسی  اتدنیا این خانه را به برک
بمیامن ظاهری و بـاطنی معمـور گردانیـده 

سر چشمه هدایت جهانیان ساخت منشأ و 
در سراسر گیتـی هـر جـا کـه هـدایت و و 

برکتی پدید آیـد بایسـتی آنـرا انعکـاس و 
ــام متبــرك دانســت، رســول  فــروا ایــن مق

در این سـرزمین مبـارك مبعـو   التقلین
گردید و به مـردم دعـوت داد کـه مناسـك 

 بـه پیـروان دیـن حج را در اینجا ادا کنند،
عالمگیر اسالم حسـم شـد کـه در شـرق و 
غرب هنگام نماز به سوی این مقام مقدس 

طواف کنندگان ایـن خانـه را روی آورند، 
فت انگیــز فزونــی بــه انــوار و برکــات شــگ

پیغمبـران پیشـین نیـز بـرای ادای بخشیده، 
 هحج به کمال شوق و ذوق پروانه وار، تلبي

گویان پیرامون ایـن شـمع مـی چرخیدنـد. 
 انواع المبارک به یمن بيت الله خداوند

عالمــات قــدرت خــویش را بطــورعلنی و 
این سرزمین باز نهـاده اسـت از  آشکار در

مــذاهب  ایـن جهــت در هــر زمــان پیــروان
مختلف بـه تعظـیم و احتـرام آن بصـورت 

چه تجلـی خـاص  فوق العاده پرداخته اند.
فرخنـده کـه  ۀاین خان جمال الهیست اندر

زیـرا ، ادای حج برای آن تخصـی  یافتـه
 وحج عبادتی است که ادای آن جذبه محبت 

ضرت محبــوب برحــق را ـعشــق مطلــق حــ
طلـب  هرکـه در زینهـار ،آشکار می سازد
و از حیـث اقتـدار مــالی و محبـت اوسـت 

توانند به بیت الله المبارك برسـد،  بدنی می
محبـوب را  در تمام عمر یکبـار دیـار اقالً

  (11)زیارت نماید و بر آن طواف کنند.
هـر  ادا نمودن حج بـر حکم فوریت حج:

  کــه واجـد شــرایط یمسـلمانفـرد مــؤمن و 
بوده و باشد علی الفور واجـب مـی گـردد 

خير، سسـتی و بهانـه بـدون تـأ  که بایسـت
خریـدن عروسـی فرزنـد،  جوئی از قبیـل:

 باا و زمین و مارکیـت، آپارتمان، و تعمير
همـان  بایـد حـج را در ر و امتال اینها،موت

ــوأم ســال ــا و خــود نمــایی ت ــدون ری ــا  ب ب
زاید الوصف عالقه  شوق و خلوص نیت و

ــد،  ءادا ــه نمای ــه اســاس فق ــرا ب زی
ـــاالی  حنفـــی ادا نمـــودن حـــج ب

د شـرایط علـی الفـور شخ  واج
ــت  ــردد، بایس ــی گ ــین م ــرض ع ف
 هم ــو اشــخاص در همــان ســال

فوراً به ادای این فریضه الهی اقدام 
ــذر ــدون ع ــر ب ــد، اگ ــرعی  نمای ش

 :مؤخر کرد پس گنهگار مـی شـود
لاجب لل  الفش لند ال  يشست   هش)

متتته اَّلل ل  متتته اتتت  ُ  لتتتن التتت  ُنيفتتتة ُ 
(٢١)يده لليه(.
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ض صـرف یکبـار فـر حج در تمـام عمـر 
است: حج در تمام عمر صرف و صـرف 

  (13) سالگردد و نه درهر  واجب مییکبار 

کـه از  بنابر روایت حـضرت  ابـوهریره
 چنین روایت می کند: رسول اکرم

اَتَقت َه  عليهه سلهل  الله صلىقَ َه َخطََبَن  َ ُسشُه اَّللَِّ ) 
ُ َلَلتتتْيُكُر اْلَحتتتترَّ »  ُْ قَتتتْد اَتتتتَ َض اَّللَّ ََيتَُّیتتت  النَّتتت 
؟ «. ُحجُّشا اَ  اَتَق َه  َُجل  ََُكلَّ َل  ه يَ  َ ُسشَه اَّللَِّ

دَّتتا قَ َلَیتت  َثوَثًتت و اَتَقتت َه َ ُستتشُه اَّللَِّ  َُ َاَ تتَكَ و 
لَتتتتتْش قُتْلتتتتتُ  نَتَعتتتتتْر » صتتتتتلا اَّلل لليتتتتته لستتتتتلر: 
ثُتترَّ قَتت َه: َ ُ لنِتتا َاتت  « َلَشَجَبتتْ و َلَلَمتت  اْستتَدطَْعُدرْ 
َاتتْن َكتت َب قَتتتْبَلُكْر ِلَكْثتتَ ِ  تَتتت َْكُدُكْرو اَِننََّمتت  َهَلتتَ  

ُستتتتتَهاِلِیْرو َلاْختتتتتِدَوِاِیْر َلَلتتتتتا ََنِْبَيتتتتت ئِِیْرو اَتتتتتِنَ ا 
ُْتُشا ِاْنتتتتُه َاتتتت  اْستتتتَدطَْعُدْر َلِإَ ا  ُه اَتتتت َََاتتتتْ ُتُكْر ِلَشتتتتْا

ُه َاَدُلشُه   (34).(نَتَیْيُدُكْر َلْن َ ْا
می فرماید: که رسـول  یعنی: "ابوهریره

سپس  یراد فرموده،برای ما خطبه ا اکرم
 حج را بـر فرمودند: ای مردم! خداوند

شما فرض کرده است، پس حـج بکنیـد. 
آیــا  !شخصــی گفــت: یــا رســول اکــرم

خـاموش شـد. آن  هرسال؟ رسول اکرم
شــخ  ایــن ســؤال را ســه مرتبــه تکــرار 

فرمودند: اگر من می  نمود. رسول اکرم
گفتم بلی، پس فرض می شد، ولـی شـما 

داشـتید، ) کـه هـر سـال  توان آن را نمـی
فرمودند:  حج کنید(، سپس رسول اکرم

و زیاد سؤال ) بگذارید مرا به حال خودم
نکنید(، زیرا کسانی که قبل از شما بودند 
ــا  ــاد و اخــتالف ب ــؤاالت زی ــه ســبب س ب
پیامبران شان هالک شده اند، پس هرگـاه 
من شما را حکـم چیـزی را بـدهم، پـس 

نیـد و مطابق توان خویش بـر آن عمـل ک

 حج:فواید و مقاصد  

سماوی اليزال در کتاب  خداوند قدوس و
این مشعل فروزان و منبـع هـدایت خویش 

ـــ ـــالم ب ـــد: ارشریت ـع ـــی فرمای ـــاد م  ش
 82الحج: چ… ڳڳ     ڳچ

" ) آنــان بــه ایــن ســرزمین مقــدس : یعنــی
خـود بیایند( تا منافع خـویش را بـا چشـم 

ببیننــد) و بــه ســود مــادی و معنــوی شــان 
برسـند و نــاظر فوایــد فــردی و اجتمــاعی، 

 سیاسی، اقتصادی و اخالقی حج باشند("
بلی! مقصد اصلی از حج تحصـيل فوایـد 

ذریعـه حـج ه ب متالً ،اخروی است دینی و
ـــه آن  متعلقـــهســـائرعبادات  و عمـــره و ب

خوشنودی خداوند تعالی حاصـل شـده و 
روحـانی و ترقیـات بلنـد  مؤمن به مقامات

ضمن این اجتمـاع  شود. ليسن در می فایز
عظیم الشان بسـا فوایـد سیاسـی، مـدنی و 

ان ـه نگـردد چ اقتصادی نیـز حاصـل مـی
 (11) .برهمگان ظاهر است

فائده اصلی حج آنست کـه بـه ادا نمـودن 
 ،گــردد ایــن فــرض یــاد قیامــت تــازه مــی

ــه کفــن  چنانکــه در روز قیامــت هــرکس ب
شـر مـی شـوند، هسـذا تمـام های خود ح

کننـد، در  حجاج به يـك لبـاس حـج مـی
 شـوند و تمام مردم حاضر می میدان حشر

شـود، هسـذا در  ال کرده مـیؤ ایشان س از
شوند  جمع می حجاجمیدان عرفات تمام 

ذهن ایشان بـه نمـایش در  آن تصور در و
ــج  ــن ح ــر رک ــان در ه ــد. هم م ــی آی م
اطاعت و فرمانبرداری و کم از کـم چیـزی 
از خوف و ترس روز قیامـت حـس کـرده 
مــی شــود و بواســطه آن محبــت خداونــد 

یرومنــد مــی عشــق الهــی ن متعــال و اظهــار
نيك بختی شخ  مـؤمن  ، سعادت وشود

محبـت الهـی  آنست کـه مظهرعشـق و در
بگردد که بواسـطه آن خواهشـات نفسـانی 
آدم سد شده و نوعی عـاجزی و انکسـار، 

ایشان  صبر در روحیهء برد باری، تحمل و
شود، عـالوه از ایـن بسـیار فوائـد  پیدا می

دنیوی دارد که بواسـطه آن بـا مـردم تمـام 
ممالو اسالمی یکجا شده اتحاد و اتفـاق 

آن به واسطه سفر  بوجود می آید، مزید بر
ایش مـی تجربه و معلومات انسان نیـز افـز 

 شـأن و شـوکت و ،و درمراسم حـج یابد
ت به اسالم اظهـار مـی گـردد و عـاد دبد

 (11)زحمت کشی در انسان پدید می آید.
آن بواسطه حج روابط دوستی و  مزید بر

ــالم  ــاء ع ــام انح ــان در تم ــرادری مؤمن ب
ۈ  چ مصداق آیهء استحکام می یابد و

انسان  تحقق می پذیرد و چٴۇ  ۋ
َلتتتا )َك َاْضتتَل لَِعَ لِتتي ه لَ حــس میکنـــد کــه

و    .(ْقَشىَلَلا ََْسَشَدوِإكَّ لِ لدَّ  لك ليضََْلَجِمي ه

نیست عربى را بر عجمی کدام "  ترجمه:
فضل و برتـری، و نـه سـفید را بـر سـیاه 

  (17) "پرهیزگاری مگر به تقوی و

صـاحب قـدوری  :حـجوجوب شروط 
الحتتر لاجتتب للتت  اكُتت ا  )  مــی نگــارد:

ن العقتتوُ ل اكصتتح ُ إ ا قتتدل ا للتت  يالبتت ل 
 الماد ل ال اُلة ا ضو لتن الم ت ن ل ات  ك

ن لتتشده ل  ي لتته إلتت  ُتتيل لتتن نفقتتة ل لتتد انتته
 (٢٥).(ق آان ي  ب الط  

یعنی: " صاحب قدوری می فرماید: کـه 
حج بر کسی واجب می گـردد کـه آزاد، 
عاقل، بال   و تندرست باشد مشروط بـر 

راحله باشد و این زاد اینکه قادر به زاد و 
ــــه از  ــــکونت و از و راحل ــــکن س مس

د ضروریات خانه تا بازگشت به خانه زایـ
 باشد، توأم با امن و امنیت بودن راه"

و کتاب البنايه شرح الهداية اضافه نموده 
إلـى  ) ما زاد نفقهء فامیل، مسسن است:

برگشت را داشته باشد با در نظـر داشـت 
 (٢٧)امنیت راه(

مواقیـت جمـع میقـات  :مواقيت حـج 
  است و میقات بر دو قسم می باشد:

ت و یعنـی آن اوقـا: مواقيت زماني اوالً
ماه های حج است که بغیرآنها حـج اداء 
نمــی گــردد، طــوری کــه اللــه تبــارک و 

ـــد: الحـــج أشـــهر  ) تعـــالی مـــی فرمای
یعنــی: " حــج در مــاه هــای ( معلومــات

عبـارت از: معینی انجام می پذیرد". کـه 
ــاه اول روز ده  شــوال، ذو القعــدة و از م

  (01).(می باشد ذي الحجة
انی مواقیـت مکـ :مواقيت مکـانی ثانياً 

ــنح محــل  ــارت از پ خــاص و امــاکن عب
را برای کسانی  آنها است که نبی کریم
را داشـته باشـند  هعمـر  که ارادهء حـج و

هرگاه شما را از چیزی بازدارم پس 
 آن را ترک کنید". 

 در لفظ این حدیث که قول:
 اْسَدطَْعُدْر(  َلَلَم  َلَشَجَب ْ  نَتَعرْ  قُتْل ُ  )َلشْ  

داللت براین می کندکه حج فرضی 
در تمام عمر فقط وفقط یو مرتبه 

 فرض است و بس.
ادای مناسـك حـج  موضوع حج:

کامـل و بارعایت  شریف. بیت الله
ــائل و  ــام، مس ــع احک ــامل جمی ش

 آداب متعلقه به آن.
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تعیین نموده که بـدون احـرام از آنجـا هـا 
عبور و داخل شدن به مکـه مکرمـه جـائز 

، چنان ه طواف بدون خانـه کعبـه، نیست
وقوف بـدون سـاحه عرفـات هکـذا رمـی 

ه بدون آن اماکن و جمرات و وقوف مزدل
ســاحات مخصــوص در غیــر آنهــا شــرعاً 
پذیرفته نمی شود. مواقیت مکانی را پیامبر 

تعیین و مقرر نموده است،  گرامی اسالم
روایـت  چنانکه حضرت ابن عبـاس

ــد:  ل لليتته اَّلل صتتلا النبتتي إب: )قتت ه مــی کن
 ل هتتتل الحليفتتتة  ا المدينتتتة  هتتتل لقتتت  ستتتلر
 المنتتتتت  ه قتتتت ب نجتتتتد ل هتتتتل الجحفتتتتة الشتتتتُ 
 للتيین َتتا للمتن لین هن يلملر اليمن ل هل
 كت ب ل ان لالعم   الحر َ اد امن غي هن ان
 اتن اكتة َهل ُدا َنشُ ُيث امن  ل  دلب
  ات العتتت ا  ة) ل  هتتتليتتتل اتتت   لا(١٢)اكتتتة(
 ُنبل. لن َُمد ا ند.ل  (

روایت  یعنی: " از حضرت ابن عباس
بـرای اهـل است کـه نبـی مکـرم اسـالم

منوره ذوالحلیفه را و برای اهل شـام  مدینۀ
 جحفه، و برای اهل نجـد منـازل، و بـرای

اهل یمن یلملم را و برای کسانی که از این 
 مواقیت می گذرند تعیین نموده است. 

بناًء متقاضـیان حـج و عمـره کـه از طریـق 
میدان هوایی جـده وارد مکـه مکرمـه مـی 
شوند نیز می توانند که احرام خود قبـل از 

ل به ایـن مواقیـت حتـی در منـازل و وصو 
خانه های خـود بسـته نمایـد کـه اکتریـت 
مردم مؤمن و متدین افغانستان یا در منازل 
و خانه، میدان هوایی و یا در داخل طیـاره 

، احـرام هـای تو قبل از رسـیدن بـه میقـا
خویشــتن را بســته مــی نماینــد و آن عــده 

نـه منـوره عـازم یحجاجی که از طریـق مد
می شوند می توانند در عماره  مکه مکرمه

های بود و باش و یا در میقات ذوالحلیفـه 
احرام خود را ببندند و این عملکرد کـامالً 

شروع مــی باشــد: ) فــ ن قــدم ـجــایز و مــ
 (١١)اإلحرام علی هذه المواقیت جاز(.

مقــدم کــرد احــرام را  از ایــن یعنــی: اگــر 
 مواقیت جایز است".

 :اندقرار ذیل مکانی  مواقیت  

برای مردم مدینه منـوره و  :لیفهذو الح -3 
که از آن سـمت وارد مکـه مکرمـه  کسانی

  می شوند.
برای مردم شـام و کسـانی کـه  :الجحفة -1

 از آن سمت وارد مکه مکرمه می شوند. 
کسانی  برای مردم نجد و: قرن المنازل -1

 آن سمت وارد مکه مکرمه می شوند.که از 
و کسانی که از  برای مردم یمن :لمميل - 4 

 آن سمت وارد مکه مکرمه می شوند.
برای مردم عراق و کسانی  :ذات عرق - 5 

ــی  ــه م ــه مکرم ــمت وارد مک ــه از آن س ک
  (03)شوند.

 فرض های حج سه است. :فرائض حج
نیت حج یاعمره همراه با بسـتن  :احرام -3

دو چادر سفید و با تلبيه اسـت بـه شـرطی 
اگـر بـه قلـب که تلبيه به زبان گفته شود و 

زیرا پیامبر  گفته شده در حساب نمی آید(
 می فرماید: گرامی اسالم

ْهتَوِه اَِننَّتُه )  َِ الةَّْشِت ِاتي اْإِ َََاَ ِني ِجْب ِيُل ِلَ ْا
 (١2).(ِاْن َ َع ئِِ  اْلَحرِ  

ایســتاد شــدن در  :وقــوب بــه عرفــات -۲
 میدان عرفات بزرگترین رکن حج است.

ا این طواف بعد از طبع طواب زیارت: -1 
امــور ذکــر شــده انجــام مــی یابــد، وقــت 

ه روز بـوده کـه از طلـوع طواف زیارت س
عید شروع إلى غـروب آفتـاب  آفتاب روز

 (01).یابد الحجه ادامه میدوازدهم ذو  روز

اگـر یکـی از :افعال حـج ترك فرائض در
در  کسی ترك شـود، فرایض فوق الذکر از

 صــورتی کــه ادارک آن در همــان ســال و
حجش صحیح  وقت امکان نداشت، پس

نشده است، بلکـه بایـد در سـال و درست 
آینده دو باره حج نمایـد، دم جبـران آنـرا 

 (01)تواند. کرده نمی
برخی از علما در بعضـی از واجبات حج:

 واجبات حج را بیشتر گفته اند: کتب تعداد 

مزدلفـه بعـد از طلـوع فجـر وقوف در  -0
 روزعید(.) روز نحر

 ن صفا و مروه.سعی در میا -2
 رمی جمار) زدن شیطان ها(. -3
ــرای  -4 ــا طــواف صــدر ب طــواف وداع ی

 کسانیکه از خارج میقات می آیند.
 کوتاه کردن موی سر. تراشیدن ویا -5
 درعرفات تاغروب آفتاب. استمراروقوف -6
ذبح نمودن قربانی برای حاجی قارن و  -7

 متمتع.
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ڎ  ڈ  چ  الحمدلله رب العالمین القائـل:
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  

والصــالة  ١٩الحتتر: چگ  گ     ک  گ    ک
والسالم علی رسـوله الـذي قـال: ل الُعْمـرَُة 
ــجُّ  ــا، َوالَح ــا بَيْنَُهَم ــارٌَة لَِم ــرَِة كَفَّ ــى الُعْم إِلَ

و  ) متفق علیه(.الَمبُْروُر لَيَْس لَُه َجزَاٌء إاِلَّ الَجنَُّة{
 علی آله و صحبه أجمعین. و بعد

ــام  ــبت احک ــه نس ــج ب ــی ح ــه عمل طریق
حج واضح بوده، اما موضوع   نایات درج

ــرین  بخــش  جنایــات در حــج مشــکل ت
احیـان  یحتی در بعض ،مسائل حج است

افراد خـاص و متخصـ  هـم در مسـائل 
 :مربوط جنایات حج متحیّر می شوند

بنـاًء موضــوع بحــث احکــام جنایــات در 
 دم: داتحقیق قرار  حج  راتحت بررسی و

جمع)جنایـة( اسـت کـه  تعریف جنایات:
 تعبیر به جنایت وهم از آن  در زبان دری 
یـو کلمــه کـه اصــالً تجـاوز مـی شــود، 

)َجنَی یَجِنی ِجنایَـة( گرفتـه  عربی است از
)رََمی یَرِمی رَِمایة( که در  شده است، متل

لغــت بــه معنــای گنــاه و معصــیت اســت، 

 یا مؤقت. دوام و
)هـي اسـم  جنایت در اصطالح شریعت:

، ســواء حــل بمــال أو لفعــل محــرّم شــرعاً 
 .نفس(
جنایت بـه آن عمـل اطـالق مـی  ترجمه:

گردد که از طرف شرع حرام شمرده شـده 
یا نفس وارد گردد. لکن  باشد که به مال و

کرام جنایت را در باب جنایات بـه  یفقها
آن خـاص نمـوده  یااعض نفس)جسم( و

اما کلمه غصـب را جنایـت بـر مـال  اند و
 «0»بکار برده اند.

کتاب ارشاد السـاري در مـورد تعریـف   
جنایــت در مناســو یعنــی افعــال حــج و 

 هــی مــا و عمــره چنــین فرمــوده اســت: )
  «3» تکون حرمته بسبب اإلحرام أو الحرم(.

جنایت آن عمل است که حرمت  ترجمه:
ام و یـا از سـبب آن از سبب حرمـت احـر 

 حرمت حرم باشد.
کــه  یحاصــل ســبب اول یعنــی آن امــور 

سـبب حرمـت احـرام مـی ه حرمت آنها بـ
چیز است، چنان ه بعضی  هفت (۱باشد )

 فقهاء آنرا در نظم آورده اند:
 مّحــرم اإلحــرام یا من یَدري

 إزالة الشعــــر وقص الظــفر 
 واللُبس والوطء مع الدواعي 

 وصید البَر  یب والـدهن ـوالط
کـه بـه  یآن عملـ ای شخ  دانا :ترجمه

حرام شده است عبارت انـد  ،سبب احرام
 از:

ــا، دور  ــودن ناخنه ــع نم ــوی، قط ــردن م ک
پوشیدن لباس، همبستر شدن بـا همسـر و 
آن عملی که مفضی بـه همبسترشـدن مـی 
شود، استعمال خوش بویی، چرب کـردن 

نمـودن پرنـده گـان  و شکاراعضای بدن 
ــکه. ــل خش ــی آن  حاص ــبب دوم یعن س

سبب حرم مـی ه که حرمت آنها ب یامور 
 باشد دو چیز است:

 ـ شکار کردن در حرم.۷
 قطع نمودن درخت ها ونباتات حرم. -2

کفارۀ جنایـات  شرایط حیواناتی که در
 :عمره ذبح می گردد حج و

شـتربایدپنج سـال را تکمیـل  شرط اول:
 وبه سال ششم داخل شده باشد.

 دوسـال را تکمیـل و گاو و گاومیش باید
 داخل به سال سوم شده باشد.

گوسفند و بز بایـد یکسـال را تکمیـل  و 
ــده باشــد و در  ــال دوم داخــل ش در س
صورتی که گوسفند چاق  و برابر با یـو 
ساله باشد اگر عمر آن  شش ماه و  یـا از 

 آن زیاد تر باشد نیز درست است.
حیواناتی که در دم جنایـات  :شرط دوم

که مانع  یند باید از آن عیوبذبح می گرد
 قربانی در عید قربان می شوند، عاری و

خالی باشـد، مـتال ُدم، بینـی و شـاخ آن 
ــیش   ــم و ب ــد، و از ُدم آن ک ــده نباش بری
قطع نشده باشد، در صورتی کـه حیـوان 
شیردار باشد بایـد پسـتان آن خشـو نـه 
شده باشد، چشم های آن کور نباشد، و 

شد، و بسیار چشم آن هم ضعیف نبا دید
ــتخوان  ــد اس ــت  مانن ــدون گوش ــر ب الغ

ن آ نباشد، و پاهای آن لنـ  نشـده، بـه 
مقدار مریض نباشد که خوردن نتوانـد و 
باید دارای دندانها باشـد و خـود را سـیر 
نموده بتواند و ب ه خود را هم شیر داده 
بتواند با صحت باشد و مـریض نباشـد و 

 هم نداشـته باشـد کـه بـدونرا این عیب 

)َجنـی  عـرب مـی گوینـد: چنان ه
 علیــه جنایـــة( یعنـــی درحـــق وی

در  و د.دیـر گز و تجامرتکب گناه و 
 قانون، جنایت به معنای:

ة التـــی یعاقـــب علیهـــا )الجریمـــ 
اوشـغال  باإلعدام أو اً القانون أساس

 «1» الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة(.
قـانون بــه آن  : جنایـت درترجمـه

اطالق می گـردد کـه قـانون  یجرم
 ،بــه مرتکــب آن جــزا وضــع کــرده

یـا بـه انجـام  خواه به اعدام باشد و
 ه و سخت بطـورنمودن اعمال شاق
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( انسـان ی)پلیدیها و نجاسـتها ذوراتقا
 چیزی دیگری را نمی خورد.

این است که حیوان جنایت  شرط سوم:
را در حرم شریف ذبح گـردد کـه منـی 
 نیز شامل آن می باشد و اگـر خـارج از

 حرم ذبح شود درست نیست.
ــارم : ایــن کــه دم را بعــد از شــرط اه

ارتکاب جنایت الزم شده ذبح نماید و 
کاب جنایـت، حیـوان را اگر قبل از ارت

ذبح نمود، سپس مرتکب جنایت شده 
ــح نمایــد و  بایدگوســفند دیگــری را ذب

ــ ــح قبل ــواز  یذب ــت ج ــاب جنای ازارتک
 ندارد.

ــنجم: ــرط پ ــر  ش ــه  در براب ــوانی ک حی
جنایت ذبح می گردد  باید چهـار پـای 
باشد مانند شتر، گاو، گوسفند و یا بـز؛ 

 نه مرا و پرنده دیگر.
م الزم شـده ذبـح : این که دشرط ششم

گردد، اگر آن زنده به کسی بطور صدقه 
داده شود در جزای جنایت جواز ندارد 

 د.نو دم باالیش باقی می با
این که گوشت دم جنایات  شرط هفتم:

برای فقراء و مساکین توزیع گـردد؛  نـه 
توزیـع  به اشخاص ثروتمنـد و اغنیـاء و

 آن به شخ  مالدار وغنی جواز ندارد.
 یسائر حیوانـات گوسفند و :شرط هشتم

کــه ذبــح مــی شــود، بایــد گوشــت آن 
اگـر بـه  ،ضایع و فروخته نه شود، یعنی

ــای  ــدام ج ــا درک ــاند، و ی ــروش رس ف
انداخته شود و یا طوری ضائع شود کـه 

ــد ــل اســتفاده نباش یــن ا پــس در ،قاب
صــورتها صــحت نــدارد کــه قیمــت آن 
حیوان ذبحه شده را به فقـراء بدهـد، و 

قـارن و یـا مفـرد بـه  اگر حاجی متمتع،
خاطر ثواب، حیوانی را ذبـح نمـود در 
آن صورت توزیع  نمودن آن به فقراء و 
رعایــت شــرایط دیگــر ضــروری نمــی 
باشد، در آنجـا فقـط ریختانـدن خـون 
ضروری اسـت، اگـر گوشـت مذبوحـۀ 
شکرانه را فروخـت و یـا بـه قصـاب در 
ــن  ــح داد دری عــوض اجــرت عمــل ذب

ت صورت ضامن قیمت آن مقدارگوشـ
ــه  مــی باشــد کــه بایــد) ــرا ب قیمــت( آن

 «4» مساکین بدهد.
ــم ــرط نه ــه در  :ش ــن ک ــم ای ــرط نه ش

شریکان شتر و گاو کسـی چنـان نباشـد 

باشد،  که غیر از ثواب نیت دیگری را نموده
اگر نیت یو تن از آنها فاسد باشـد، ذبحـه 
ــدارد و ــحت ن ــریکان ص ــی از ش ــیچ یک  ه
هم نین اگر بعضی از شریکان نیـت جـزای 

)دم( تـرک واجبـات و  م و بعضی نیـتاحرا
بعضــی نیــت جــزای جنایــت شــکار، کــرده 

ذبح آنها جائز نمی ها  صورتدرین  .دنباش
ــر   وباشــد  ــذکور اگ ــان در صــورت م هم ن

بعضی از شریکان نیت گوسفند شکریه حج 
تمتع و یا حج قران کرده باشـند نیـز شـرکت 

 «1» آنها در آن صحت ندارد.
دم شکرانه(  انی)این که باید قرب شرط دهم:

در ایام نحر ذبح گردد، خـواه از حـج قـران 
باشد و یا از تمتع و یا ذبح دم نفلـی از حـج 

ع و یـا حـاجی تـافراد باشـد. اگرحـاجی متم
دم  قارن قبل از رسـیدن ایـام عیـد، قربـانی)

شکرانه( را ذبح نمود، قربانی شـان صـحت 
 «1» ندارد باالی شان ذبح دیگر می باشد.

کـه جنایـت از وقتـی حاجی  شرط یازدهم:
ــح دم ــد، در ذب ــادر گردی ــت  ،آن ص آن  نی

کفارۀ جنایت کند که پیوست با ذبـح باشـد، 
بعـد  نکرده بود ورا اگر هنگام ذبح آن نیت 

از ذبح آن نیت کفارۀ جنایت را  نمـود و یـا 
نیت کفارۀ جزا را نمـود، امـا وقـت زیـاد در 
بین نیت و ذبح آن گذشت، دریـن صـورت 

 «7» ذکور صحت ندارد.ذبح حاجی م
گوشت حیوان ذبحـه شـدۀ  :شرط دوازدهم

ــه کســی داده شــود کــه  ــد ب ــات بای دم جنای
مستحق صدقه دادن باشد، اگرچـه از جملـه 
مساکین حرم هـم نباشـد، لهـذا دادن آن بـه 

یعنی بـه پـدر، مـادر واجـداد  اصول جانی)
یعنـی بـه اوالد  و  محرم( و به فروع  جـانی)

ــوا ــرم(، ج ــای مح ــه ه ــه نواس ــدارد، البت ز ن
خـواهر  بـه بـرادر ورا گوشت حیوان مذکور 

می تواند و بـر فقیـران  همسکین خویش داد
حرم شریف و بر اهل محالت حرم مخت  

 نمی باشد.
الزم اسـت کـه ذبـح کننـده  :شرط سیزدهم

کننده یا اهل کتاب باشد، اگر ذبح  مسلمان و
 ذبح آن درست نمی باشد. مشرک باشد

ذبح کننده بنابر مذهب اگر  :شرط اهاردهم
بسم الله را قصداً ترک نمود  امام شافعی

 ذبح آن صحیح نیست.
الزم است که مذبوحـه قبـل  :شرط پانزدهم

از ذبـح در ملکیـت اش باشــد، اگـر حیــوان  
کســی را ذبــح نمــود، ســپس از مالــو اش 

 گرفت، ذبح شان جواز ندارد. اجازه
 :شرایط کفارۀ جنایات حج

 دن کفارۀ جنایات درحج:شرایط صدقه دااوالً

 اسـت کـه ایـن در صـدقه  :شرط اول
صدقه واجـب شـده را کـامالً بدهـد، کـه 
مقدار آن مانند صدقه فطر است، کـه آن 
نصف صاع  است در گندم، اگر از نصف 
صاع کم بدهد، صحیح نمی شود، اگر از 
ــحیح  ــاد داد ص ــاع  زی ــف ص ــدار نص مق

 است، بلکه ثواب آن هم زیاد است.
 است این صدقه شرط در  :شرط دوم

کــه از مقــدار متعــین شــرعی کــم نباشــد، 
یعنی اگر گنـدم و یـا آرد گنـدم و سـویق  
بریان میده شده و یا خرما، کشمش و جو  

مقدار ه که در آن ها معتبر وزن است که ب
بایـد داده شـود، اگـر از  هطبـق نـ  وارد

غیر اجناس مذکوره در ن  صـدقه، مـی 
بایـد  دهد بـاز معتبـر قیمـت آن اسـت، و

را بپـردازد، مـتالً اگـر از بـرنج، آن قیمت 
ماش، دال و جواری  صدقه می دهد باید 
بــه انــدازه قیمــت گنــدم آن را خریــداری 
نماید و به فقراء بدهد و اگـر قیمـت نقـد 
ــه نــرخ جــنس  جــنس الزم شــده را کــه ب
مــروج کشــور برابــر باشــد داده شــود نیــز 

 صحیح است.
 مسـتحق  صدقه به فقیر و :شرط سوم

اید از مقدار نصـف صـاع از گنـدم و یـا ب
کـم  کشمشاز خرما، جو و   «8»یو صاع

نباشد، اگر ازین مقدار شرعی برای یـو 
 مسکین کم بدهد، صحت ندارد.

 به فقیر  صدقه باید الزماً  :شرط اهارم
اگر به شخ  غنی  مستحق داده شود و و

م آن داده شـود، جـواز و یا به پسر و غـال 
پسر بال  غنـی ر و یا به پسر فقیندارد، اگر 

 که در تحت نفقـه پـدرش نباشـد
 جواز دارد. پرداخت گردد

 باید صدقه بعـد  :شرط پنجم
از ارتکاب جنایت داده شود، نـه 
قبل از جنایـت، اگـر اوالً صـدقه 

جنایــت را مرتکــب  داد و بعــداً 
شد، همین صدقه صحیح نیسـت 

این عمل شان قائم مقام واجب  و
 شده نمی تواند.

 ــم ــرط شش ــدقه ا :ش ــر ص گ
واجب شده از جنس طعام باشد، 
ــوراک  ــال ، خ ــران ب ــه فقی ــد ب بای
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واجبی دیگر، مانند روزۀ قضـایی 
کرده باشد، این روزه را و نذری( 

 گرفتن اش صحیح نیست.
 روزه  بـه  الزمـاً  :شرط اهارم

کـه روزه بـه آن تعلـق  یآن جنایت
دارد، منسوب گردد، مانند: کوتاه 

غیـره، اگـر بـه آن  نمودن مـوی و
جنایت منسوب نگردد، روزه اش 

 درست نیست.
 ــرط ــنجم ش ــرفتن  :پ روزه گ

غیـر از روزهـای ه کفارۀ جنایت ب
رمضان و ایام نحر باشـد، اگرچـه 

ـــاره اش صـــحت دارد مگـــر مکـــروه  کف
ــی در ــد و پ ــی باش ــی م ــی روزه  تحریم پ

 «9»شرط نیست. گرفتن کفاره جنایت درحج
 :بعضی قواعد مهم

 بـه ارتکـاب جنایــت در  :قاعـده اول
حالت احرام باالی حاجی قـارن دو جـزاء 

ــرد و  الزم ــاالی حــاجی مف مــی گــردد و ب
امـا  در  ،متمتع یو جـزاء الزم مـی گـردد

حاالتی کـه حـاجی قـارن بـدون احـرام از 
میقات عبور نمود و دو باره برگشت نکرد، 
دریــن صــورت صــرف یــو دم بــاالیش 

 واجب می گردد.
 َدم( مطلـق  هرجائی کـه) :قاعده دوم

ذکر گردد، مراد از آن ذبح نمودن گوسفند 
سهم(  یو ساله و یا دادن قسمت)و یا بز 

هفتم شتر یا گاو می باشد، که موجودیـت 
 تمام شرایط قربانی در آن ضروری است.

 بُدنه( به معنی شتر و یـا  ) :قاعده سوم
گاو کامل می باشـد کـه آن صـرف در دو 

 جای ذیل واجب می گردد:
ــارت در  -1 ــواف زی ــه ط ــوررتی ک در ص

ــیض و  ــت ح ــا درحال ــت و ی ــت جناب حال
 ء گردد.نفاس ادا

کـه جمـاع بعـد از وقـوف  در صورتی -2
ــه و ــق و عرف ــیش از حل ــوی  پ ــر م ــا قص ی

 صورت گیرد.
 در هر جای که)صدقه(  :قاعده اهارم

مطلق ذکر گردد، مراد از آن نصـف صـاع 
از گندم و یا یو صاع از جو، خرمـا و بـه 
قول اصح یو صاع از کشمش است و به 
قول صاحبین از کشمش نیـز نصـف صـاع 

جا کـه صـدقه تعیـین شـده  است و در هر
باشد مراد از آن همان مقدار متعـین شـده 

باشد و دادن قیمت صـدقه کـه نصـف  می
صاع از گندم و یا یو صاع از خرما، جـو 
و کشمش می باشد جواز دارد بلکه اصـح 

  «11»و بهتراست.
 ــنجم ــده پ َدم(  هــر جــائي کــه) :قاع

واجب متعین شده باشد، در بدل آن طعام 
 ست.و روزه جایز نی

 َدم( کـه بـه سـبب  هـر) :قاعده ششـم
جنایت الزم گردیده باشد، ضروری اسـت 
که در محدودۀ حرم ذبح گردد، امـا بـرای 
ــرط  ــرم ش ــدود ح ــب ح ادای صــدقۀ واج
نیست می تواند برای فقیران جاهای دیگر 

 بدهد.را نیز صدقه واجب، 

 بـرای شــخ  جــانی  :قاعـده هفــتم
َدم( جنایـت خـویش  جائز نیست کـه از)

نه شخ  غنی از آن خورده می  د وبخور 
تواند، کسی که صـاحب نصـاب نباشـد و 
مستحق اخذ زکات باشـد، اسـتفاده از آن 

ــح) ــد، ذب ــی توان ــرده م ــا دادن  ک َدم( و ی
صدقه که از سبب جنایت باشـد ادای آن 

واجب نمی باشـد البتـه در تدأدیـه آن  فوراً 
تعجیل نمودن بهتر است؛ زیـرا کـه بقـای 

 نیست. حیات انسان متیقن
 هر طوافی که بـه تـرک  :قاعده هشتم

َدم( الزم می گردد، بر ترک اکتر  همه آن)
ــر  َدم( الزم مــی شــوطهای آن) گــردد و ب

تـرک شـوطهای کــم آن صـدقه الزم مــی 
گردد، اما طواف عمره  ازین حکم مستتنا 

 «11»است.
 ه:نتیج

بحـث احکـام جنایـات حـج بسـیار مهـم 
 که جزئیـات ایـن بحـث زیـاد است؛ زیرا

ــت در  ــاب جنای ــت ارتک ــت و در وق اس
مناسو حج و عمره باید شخ  مرتکب 

کـه  آن را بپـردازد، تـا ءطبق علم فقه جزا
اعمال و مناسو حجش را بطور کامـل و 
درست انجـام گـردد و در نتیجـه حجـش 
مورد صـحت و قبـول گـردد، بنـاء بحـث 
احکام جنایات حج دارای اهمیت خاص 

نظرداشـت آن صـحت در است که بدون 
 حج اش موقوف می باشد. 
 ادامه دارد...

 مآخذ:
 .۷۳۷صـ  ۷المعجم الوسیط ، جـ   -1
 .۵۱۷إرشاد الساري، صــ     - 2
 مرجع مذکور.     -3
 .۱۸۱ــ ۱۸۷إرشاد الساري، صـــ      -4
 .۷۱۸، صـ ۱المبسوط للسرخسي، جـ     - 5
تارعلی الدرالمختار للشیخ محمـد حرد الم    -6

 . ۱۴۱، صـ   ۴عابدین، جـ امین الشهیر بابن 
 .۱۸۱صــ إرشاد الساري     -7
یو صاع بنزد امام ابوحنیفه رحمـه اللـه و     -8

فقهــاء عــراق هشــت رطــل مــی باشــد کــه 
( گــرام مــی باشــد. الفقــه ۸۳۴۴معــادل)

، فــي ۱۴۵۵، صــ ۸االسـالمي و أدلتـه، جـــ
 الفصل التاني صدقة الفطر.

 .۱۸۱إرشاد الساري، صـ     -9
 .۴۴۷اد الساري، صـ إرش   -10
 .مرجع مذکور   -11

 

 مکمل داده شود، اگر یکی از فقیـران و
صحیح  مساکین، نا بال  بود، صدقه اش

 نیست.
 در صورت مذکور باید  :شرط هفتم

صبح و شام( طعام   به هر فقیر دو وقت)
یــو وقــت طعــام داد، بــه بدهــد، اگــر 

 صدقه اش جواز ندارد.
  در طعام دادن به فقراء  :هشتمشرط

ــد آن ــابای ــد، اگــر را  ه خــوب ســیر نمای
بعضی از مساکین سـیر شـدند و بعضـی 
گرسنه ماندند، یا بعضی فقراء قـبالً سـیر 
بودند،  بعضی گرسنه بودند، گرسـنه هـا 

ـــیچ را  ـــراء ســـیر ه ـــد، فق ســـیر نمودن
نخوردند، یا مقـدار کمـی خوردنـد، در 

ــورتها  ــن ص ــامی ای ــدقه آن اتم  دای ص
 صحیح نیست.

 باید نیت کفارۀ صدقه در  :شرط نهم
وقت دادن کفاره، متصـل و پیوسـت بـه 
آن باشد اگر از قبل نیت کرده باشد و یا 
بعد از کفـاره دادن، نیـت کفـارۀ بکنـد، 

 کفاره آن درست نیست.
:شرايط روزه گرفتن درکفارۀ جنایات ثانیاً 
حاجی در عوض جزای جنایت اگر :حج

یرد، برای جواز می خواست که روزه بگ
 آن شرایط ذیل ضروری می باشند:

 تعیـین نیـت روزۀکفـارۀ  :شرط اول
 جنایت.

  شرط دوم: ضروری است کـه نیـت
روزه  از طرف شب صورت گیـرد، اگـر 
از طــــرف  روز  نیــــت روزه صــــورت 

 گرفت، جواز ندارد.
 ــوم ــرط س ــاره را  :ش ــت روزۀ کف نی

نمایـد، اگـر نیـت روزۀ نفلـی و یـا نیـت 
کدام روزه فرضـی و  ر)روزۀ واجب دیگ
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 می فرمود: لباس ابریشـمی که نبی اکرم

نپوشید و در ظرفها و کاسـه هـای سـاخته 

ــد. و  ــذا نخوری ــره، غ ــال و نق ــده از ط ش

كه در دنیا از این ظـروف اسـتفاده  نیكسا

ــتف ــع اس ــبب من ــد س ــا در روز نمای اده آنه

ایـن آخرت خواهد شد. با در نظر داشت 

ــیدن در  ــوردن و نوش ــه خ ــدیث مبارک ح

ظروف طال و نقره حرام می باشـد بعضـی 

 نیز در پی دارد:  نواق  دیگر

. باعث ایجاد فرق بین فقیر و ثروت مند 1

 .می شودنیز 

. خوردن و نوشیدن در ظروف طالئی و 2

ــوا ــوعی از م ــاد ن ــث ایج ــره ای باع دی نق

شیمیائی سـمی میشـود کـه بـرای صـحت 

 انسان مضر است.

باشـد اثـر بخصـوص در  وجود نداشـته

  «1».داردانجام  اعمال صالحه تان 

و هم نان الله متعال در آیـت دیگـری 

ــه از  ــت ک ــرده اس ــر ک ــلمانان را ام مس

خوراکــه هــای پــاک و حــالل اســتفاده 

نمائید که تأثیر مسـتقیم در اعمـال تـان 

امبر مــی گویــد پیــ دارد، أبــی هریــرة

 میفرماید:   اکرم

 بتت ً يقبتتل إك طيب ك يتتیتت  النتت ْ إب اللتته طيَ)
ن لمتتتتتتتتت  َاتتتتتتتتت  لتتتتتتتتته يالمتتتتتتتتتهانلإب اللتتتتتتتتته َا  

 «0»(نيالم سل

 یخداونــد تعــال ،مــردم یا )) :ترجمــه

 یزه را نمــیجــز پــاکه زه اســت و بــیپــاک

ـــذ ـــد یپ ـــان را مانن ـــد مؤمن رد و خداون

 .((فرستادگانش مأمور ساخته است

 نقره: منع غذا خوردن در ظرب

بـر امـت  ییغذا خوردن در ظرف نقره 

ممنوع می باشـد چنان ـه  پیامبر اکرم

 می گوید: حذیفه

ه لستتتتتلر  يتتتتتصتتتتتلا اللتتتتته لل  َستتتتتِمْعُ  النَِّبتتتتت)
َب َجو َلك يَ و َلك التد ِ يك تَتْلَبُ شا اْلَح ِ »ُقشُه: ي

ُُْكُلشا يآنِ   َتْشَ لُشا اِ  ِة الذََّهِب َلاْلِفضَِّةو َلك تَت
نْ    ِاَی و اَِننتََّیت  َلُیتْر ِاتِصحَ   اِ      َللََنت  ِاتيالتدُّ

  «3»( اآلِخَ  ِ 
مـی گویـد: شـنیدم  : حذیفـهترجمه

الحمد للهو لالةو  لال و  للتا  ستشه اللته 
 ل للا آله ل صحبه لان لاكه. احمد 
 اا  لعد: 

 قال الله تبارک و تعالی:

ٺ   ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀچ  

 ١٢ا ل اف: چٺ

ک   ک  گ  گ  گ  گ  چ  و ایضا قـال 

 ٦٦البق  : چڳ  ڳ  ڳ  ڳ

 مقدمه:

دیدگاه دین مقدس اسالم، غـذایی کـه  از

شود، باید ذاتاَ حـالل باشـد و  خورده می

شروع ـم حالل ومطابق روش اسالم از راه 

الزم است خـوردن  به دست آمده باشد و

غذا با نیت تقوی و بـا قصـد نیـرو گـرفتن 

 برای اطاعت و عبادت خدا باشد.

 الله متعال میفرماید: 

  ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہچ  

 ٨٢المهانشب: چھ     ھ  ھ  ہ

زه یهاى پـاك زیچ از اناى پیامبر )) : ترجمه

که د كه به آن ه یسته كنید و كار شایبخور

درین آیـه مبارکـه  ((مید دانایدهانجام مى

امـر  علـیهم السـالمانالله متعال بـه پیـامبر 

نموده است که از خوردنی هـای پـاگیزه و 

 حالل استفاده نمائیـد چونکـه اسـتفاده از

طعام حـالل و پـاگیزه کـه درآن شـبهه ای 

 یشروی ظـربـپ ازطعام خوردن 

 خود:

ــرد از غــذایشا  یســته اســت کــه ف

خـود بخـورد و نـه از ظرف مقابل 

چــرا کــه برکــت در  وســط ظــرف.

عبد الله  ،وسط طعام نازل می شود

 روایت مـی کنـد کـه  بن عباس

تتدُُكْر  )فرمــود:  امبریــپ َُ ِإَ ا َََكتتَل ََ
ُُْكتتتْل ِاتتتْن ََْلَلتتتا الةَّتتتْحَفِة يَع ًاتتت  اَتتتوَ طَ 

ُُْكتتْل ِاتتْن ََْستتَفِلَی  اَتتِنبَّ اْلبتَ ََكتتَة يَلَلِكتتْن لِ 
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نصارا است پیامبر گرامی اسالم مشابهت با 

  .داده استنصارا را منع قرار  و اعمال یهود

 در غذا: ییصرفه جو

 ییش صـرفه جـومسلمان در خـورد و نـو 

رد که کفـاف و خب ایآن اندازه به نموده و 

از  یادیمقدار ز نشودد تا مجبور یاو را نما

ــده یباق ــذا یمان ــه یغ ــطل زبال ش را در س

 عده ی از داند یزد. حال آنکه میبردانی 

و یـ دنیا برای به دسـت آوردنمسلمانان 

آشــامیدنی آب از  یلقمــه نــان و جرعــه ا

 باشند. یمحروم م

 غذا: ی پس مانده

ــالم د ــاس ــاکی ــت و پ ــت.  یزگین نظاف اس

ش یزه است و زباله هایپاک یمسلمان انسان

ش یعوض برا زد و دریر ینمکوچه  را در

مهم است که آن را در سـطل مخصـوص 

ختن زبالـه یزد. ریبریا باطله دانی  آشغالی

 یش حشرات میابان به افزایدر کوچه و خ

 یهــا یمــار یآن ب ای جــهیانجامــد و در نت

تر آنست که به بهگردد.  یع میر شایگ همه

 یه نموده و در صـورتیت غذا تهیقدر کفا

باشد  یاز میشتر از نیکه بداند مقدار غذا ب

 و یــا بــه مســتمندان ه هــایآن را بــه همســا

اشــخاص یکجــا نشســته غــذا  خــوردن

خورده شـود و دوم اینکـه در سرسـفره 

غذا نام الله گرفته شـود پـس کسـی کـه 

همین دو شرط را عملی نمود برکت در 

 . نازل خواهد شد سفره آنها

 طرز نشستن موقع خوردن غذا:

طریق نشسـتن در هنگـام غـذا خـوردن 

مستحب است که مسلمانان هنگام غـذا 

ــر رو  ــوردن، اگ ــذ یخ  یا مــزمــین غ

روی پای چـ  نشسـته و پـای خورند، 

راست را قـایم نگهدارنـد و یـا دو زانـو 

تحیات در  مانند حالت نشستن نماز در

)جلسه( بنشینند و بـه هـیچ چیـز  حالت

 و هم نان مشکلی. خود را تکیه ندهند

میز غذا خورده شـود.  یندارد که بر رو 

صــرف غــذا در حــال تکیــه دادن  یولــ

ا جحیفـة از بـادر حدیث مکروه است. 

 یمــروایـت نمــوده کـه رسـول اکــرم

 فرماید:

 «7».(آُكُل ُادَِّكًئ  َك  هقَ َه َ ُسشُه الل ) 

 ینمـ یز یـه چیـتک تدر حالـ :ترجمه

ــورم  از . و درحــدیث دیگــری نیــزخ

 همین صحابه کرام روایت است:

اَتَقتتت َه ِلَ ُجتتتتله  قَتتت َه ُكْنتتتُ  ِلْنتتتتَد النَِّبتتت  )  
 «8».(نَ  ُادَِّكئ  ََ  ِلْنَدُه َك آُكُل لَ 

فرمایـد: در نـزد رسـول  مـی)) ترجمه:

به مردی کـه در  حضرتبودم آن اکرم

نــزد او بــود فرمودنــد: در حالــت تکیــه 

 .((چیزی نمی خورم

در کواه و طور ایستاده خوردن غذا 

ــازار کــه از  یفــرد مســلمان، در حــال :ب

کند، از خوردن  یعبور م بازارکوچه و 

ــ ــودیو نوش ــنما یدار  دن خ ــون  ،دی چ

نکار مخـالف آداب غـذا و آداب راه یا

انسـان مسـلمان هـیچ وقـت  باشـد. یم

نباید ایستاده غذا بخورد چون  ایسـتاده 

غذا خوردن مشابهت به اعمال یهـود و 

  «4».(تَتْنِمُه ِاْن ََْلَوَه 

 یمـ غـذا ی که یکی از شماوقت)) :ترجمه

د بلکـه از یـبشـقاب نخور یخورد از بـاال 

 یباال  دربرکت  کهد. چونین آن بخورییپا

 .((شود یآن نازل م

مستحب است که موقع صرف غـذا جمـع 

، چون برکت بر حاضران سفره نازل یمشو

روایـت  از جابر بـن عبداللـهشود.  یم

طعت   : )شـنیدم میفرمـود امبریـپاست از 
  كفتتتين ين لطعتتت   اإثنتتتياإثنتتت  كفتتتيالشاُتتتد 

 «1».(ةيالثم ن  كفيا  لعة لطع   ا  لعة 

دو نفـر و  یو نفـر بـرایـطعـام  :ترجمه 

چهار نفر و طعام چهـار  یدو نفر برا طعام

  کند. یت میهشت نفر کفا ینفر برا

صر ما هر فـرد یـو بشـقاب را مـی ـدر ع

گیرد و در آن غذا می خورد، در حالیکـه 

خــالف ســنت و فعــل صــحابه کــرام مــی 

باشد، باز شـکایت هـم مـی کنـیم کـه در 

خانــه چیــزی نــداریم هــر قــدر کــه مــواد 

برادر برکت خوراکی بیاوریم برکت ندارد، 

از کجــا پیــدا شــود در حالیکــه برکــت در 

دسته جمعی، اتفاق و برجماعت نازل می 

ــوری،  ــا خ ــا تنه ــرادی و ی ــه در انف شــد ن

 قضاوت با شما است.

ــزد پ یعــده ا  اکــرم امبریــاز اصــحاب ن

خورنـد  یت داشـتند کـه مـیآمده و شـکا

ــ ــ یول ــیس ــوند. آن  یر نم ـــضرتش  ح

ـــود: )  ِاُكْر اَتتت ْجَدِمُعشا َلَلتتتا طََعتتت فرم
َبتتت َ ْل َلُكتتتْر يِه يتتتَلا ُْكتتتُ لا اْستتتَر اللَّتتتِه َللَ 

  «1».(هِ ياِ 

نان خوردن تان  یپس برا :ترجمه

د، یـید و بسـم اللـه بگویکجا شوی

طعـام تـان برکـت  درو شـما  یبرا

  شود. یم افزون

در این حدیث مبارک بخاطر نازل 

شــدن برکــت دو چیــز شــرط مــی 

ــذا  ــت غ ــه در وق ــد، اول اینک باش

دیدگاه دین مقدس اسـالم، غـذایی  از

شود، بایـد ذاتـاَ حـالل  که خورده می

ـــالم از راه  ـــابق روش اس ـــد و مط باش

شروع به دست آمده باشـد ـم حالل و

الزم است خوردن غذا با نیت تقوی  و

و با قصد نیرو گـرفتن بـرای اطاعـت و 

 باشد. عبادت خدا

 الله متعال میفرماید: 

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  چ  

 ٨٢المهانشب: چہہ  ہ  ھ     ھ  ھ

هـاى  چیـز از اناى پیامبر )) : ترجمه

پاكیزه بخورید و كار شایسته كنیـد كـه 

 .((دهید دانایمانجام مىکه به آن ه 
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 .5398. صحیح بخاری حدیث 7

 .5399. صحیح بخاری حدیث 8

ــ9 ــذی ح ــدیث  1885دیث . ترم ــن ح ای

 ضغیف است.

 .(3285ابن ماجه ). سنن 10

 

 حــضرتت شده کـه آن ین روایهم ن 

 فرموده اند: 

 و للكتن ا تت لشا يتكشت ب البع شت لشا لاُتًداتك)
اثنتتا لثتتوٌو لستتمُّشا إ ا  تت لدرو لاُمتتدلا إ ا 

 «9»(َندر  اعدر

ه کبـاره نـیدن شـتر یماننـد آشـام"  ترجمه:

د ینوشـکن در دو و سه مرحله بید و لینوش

  "د.یاشامیبو 

 ان غذا:یشکر و حمد خداوند در پا

ســنت هــای  یکــی از مهــم تــرین آداب و

بعد از غذا دعا است که در  پیامبر اسالم

کشور ما بسـیار انـدک مـردم ایـن سـنت را 

خـوردن غـذا بـه  یوقتـعملی می نماینـد، 

 وتعالی هسبحان اللهرسد، مسلمان  یاتمام م

 د. یگوبرا حمد و سپاس 

 د:یفرما یم کرمرسول ا

َاتتتتْن َََكتتتتَل طََع ًاتتتت و اقتتتت ه: الحمتتتتُد للتتتتِه التتتتذي «
تتْشهه ِانِ تتي َلَك ََْطَعمَ  َُ ِنتتي َهتتَذاو َلَ َ ْقِنيتتِه ِاتتْن َغيتتِ  

 .»قُتشَّ هو ُغِفَ  له ا  تَتَقدََّ  ِاْن َ نِْبهِ 

این دعا را  کسی که غذا بخورد و )) ترجمه

ـــد الَحْمتتتُد لِلَّتتتِه الَّتتتِذي ََْطَعَمِنتتتي َهتتتَذاو  ):بخوان
ْشهه ِانِ ي َلَك قُتتشَّ ه  َُ گنـاه تمام  (َلَ َ قَِنيِه ِاْن َغْيِ  

 .((گذشته وی بخشیده می شود
 داشـتند یم سفره را برکه وقتی  پیامبراز 

چندین احادیث نقل شده است کـه بطـور 

 مینمایم: نمونه چند احادیث ذکر

صتلا   الله لنته ََبَّ النَِّبت  ََُا َاَة  ض  َلْن ََلِ  -1
ََ َا ئَِدتَتتتُهو قَتتت َه: يتتتاللتتته لل ه لستتتلر َكتتت َب ِإَ ا َ اَتتت

  َ  َاْكِفتتيتتِه غَ يتتًبتت  ُاَب  ًَكتت  اِ يً ا طَ يتتلَّتتِه َكثِ اْلَحْمتتُد لِ »
ْ ًنا َلْنُه  َلتََّن   (٨2٨٥لخ  ى:  )«.َلك ُاَشدَّعه َلك ُاْ دتَ

 ید: هنگـامیگو یم ابو امامه )) ترجمه:

كـرد   یسفره اش را جمع مـ اكرم یكه نب

حمــد و ســپاس  یعنــیفرمــود:  یمــچنــین 

وردگار ار  مبارك  خال  و پاك از آِن پر یبس

 یده نمـیـش برگردانیما است كه نعمت هـا

 یر است و انسان از او بـیان ناپذیشود و پا

 .((باشد یاز نمین

  ةه: ََبَّ النَِّبتتيتِ َلا  اللتته لنته ِاتت  َلَلْنتُه  ضت -2
ه لستتتلر َكتتت َب ِإَ ا اَتتتت ََ  ِاتتتتْن يتتتصتتتلا اللتتته لل
 َكَف نَتتت و لَ    اْلَحْمتتتُد لِلَّتتتِه الَّتتتذِ  »طََع ِاتتتِه قَتتت َه: 

 .«و َلك َاْكُفش ه  َ  َاْكفِ يْ َلانَ و غَ ََ 
 (٨2٨٧ لخ  ى: )

 گـر  ابـو امامـهید یتیدر روا ترجمه:

ــ ــگو یم ــی ــرم ید: نب ــذا  اك ــد از غ بع

ــ ــوردن، م ــود:  یخ ــیفرم ــد و  یعن حم

اســت كــه مــا را  ییش از آِن خــدایســتا

راب نمـوده اسـت و یت كـرده و سـیكفا

 شــود و یده نمــیــش برگردانینعمــت هــا

 رد.یگ یقرار نم یمورد ناسپاس

 فرموده اند: حـضرتن آن یهم ن -3

ُكتل ا كلتة ي ضتا لتن العبتد َب يإب الله ل) 
حمتتتتده يشتتتت ب الشتتتت لة ايیتتتت  ل يحمتتتتده لليا
 .( ی يلل

 یمـ یراضـ یخداوند از بنـده ا : »یعنی

حـق  بخـورد و یشود کـه چـون لقمـه ا

د و چــون آب یــرا بــر آن ثنــا گو یتعــال

 «د.یا گورا بر آن ثن ید، حق تعالیاشامیب

 مآځذ:

القرآن با القرآن ج  ح. تفسیر اضواء البیان فی ایضا1

 .60ص  26

 .1015. صحیح مسلم: حدیث2

 .5426. همان حدیث 3

 .3774. سنن أبی داود حدیث 4

 .2059صحیح مسلم حدیث .  5
 .3766. سنن أبی داود حدیث 6

 بدهد.

 ر مسلمانان:یغ یخوردن غذا

ــذا ــوردن غ ــال خ ــد متع ــل  یخداون اه

ان( را روا یحیان و مســـیـــهودی) کتـــاب

 : دیفرما یداشته و م

ۋ  ۅ  ۅ    ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ 

 ٨الم ئد : چىۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

زه براى شما یزهاى پاكیامروز چ :ترجمه

حــالل شــده و طعــام كســانى كــه اهــل 

كتابند بـراى شـما حـالل و طعـام شـما 

مشـروط بـه « براى آنـان حـالل اسـت.

حـرام، ماننـد از گوشت حیوانات آنکه 

ا شراب، وجود نداشـته یگوشت خوک 

در آن صــورت خــوردن آن باشــد، کــه 

 باشد. یز نمیجا ه هاخوراک

 :گرفتن و ناشکری غذا راد یا

 هی گاه به غذا عیب نگیرید که بگویید

این غذا خوب نیسـت خـام اسـت و یـا 

مــن ایــن غــذا را دوســت نــدارم. آداب 

دیگری که در کشور ما اصـالً مراعـات 

نمی گردد همین انتقاد بـاالی غـذا مـی 

 یراد نمـیـغـذا افرد مسـلمان از باشد،  

و ب یـهرگز از غذا ع اکرم امبریرد پیگ

 کـه خـوشرا  ییگرفـت غـذا ینمایراد 

خـورد وگرنـه از خـوردنش  یداشت مـ

 نمود. یصرف نظر م

 شیوه  نوشیدن آب :

وقتی که فـرد مسـلمان بخواهـد آب یـا 

چیز دیگـری از نوشـیدنی هـای حـالل 

بنوشد، باید آن را در سه مرتبه با کلمـه 

ــه و  ــم الل ــد و بس ــه بنوش ــداً الحمدلل بع

بیرون از ظرف نفس خود را بیرون دهد 

ــه ــام الل ــا ن آغــاز  و نوشــیدن آن را ب

نموده و با حمد و سپاس از او به پایـان 

ببرد و در نوشیدنی اش پف نکند و نـه 

هرگز در  امبریت شده که پیروادمد، 

 ]ابن ماجه[د. یدم یاش نم یدنینوش
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 سره دښـه چلنـد امـر د یخدمت اوله هغو 
الله تعالی د توحید او عبادت له امر سره په 

دی  یډول ورکـړل شـو  ېیوځای پـه داسـ
د انسـانانو  ېچـ يږیچې له هغی نه معلـوم

لی له عبادت څخه اد الله تع ېه عملونو کپ
 يخدمت او هغـو  پالر د وروسته د مور او

ته د أرام او راحت د برابر ولو درجـه ده د 
 دی:اد کې ارش تپه سور  سراءاإل 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ  

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ںں

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  ۅ  ۇ  ۆ  

ې  ې  ى   ى    ېۅ  ۉ  ۉ  ې

 ١٨ - ١١اإس اُ: چائ  ائ      ەئ
چې لـه  ید یاو ستا رب حکم کړ  :ژباړه

هغه نه پرته د هی ا عبادت مه کـوئ او لـه 
کـه لـه  ئخپل مور پالر سره ښه رویـه کـو 

تـه  ستاسو سره بـوډا والِ ړه دوا یا هغونه یو
اف[ هم مـه کله ]ته هیڅ ینو هغو  ږِ یورس

دب خبـرې ی سره ښه پـه اوایه، او له هغو 
او  ۍپـه وړانـدې د مهربـان یاو د هغو  هکو 

رونه ټیټوئ او دا دعا کوئ چې ی وز عاجز 
دواړو رحمـت  زما پروردګـاره پـه دوی ېا

وکړه لکه څنګه چې دوی په وړکتوب کې 
پـه دې  ېزما پالنه او روزنـه وکـړه او یـواځ

نو دته له هغه سره څنګه  ي،منځ ته راځ
د کول ښایي او په دې هکلـه د اللـه نچل

د بنــدګانو د  ؟تعــالی حکمونــه څــه دي
حقوقو مسئله په دی وجه ډيره اهمـه او 

ــر وړ ده د ــه د ،فک ــه پ ــې کل ــې  ېچ ک
یوه  چې د ېتاهي وشي یعنو تقصیر او ک

ــدې يبنــده حــق ضــائع شــ ــم  وربان ظل
ــاتی  ــېزی ــو د ،وش ــ ن ــن ېهغ او  ېد بښ

لی چـې رحـیم او امعامله الله تعـ ۍمعاف
نـه ده  ېپه خپل الس ک ذات دیکریم 

چـې  یصورت دا د ېبلکې د هغ ېنیول
بنده حق ادا  ههغ یا خو په دې دنیاکې د

څخه بښنه تر السه  هاو یا له هغ يکړل ش
دواړو څخه یوه خبره هم  يشي که له د

ې به هـرو نوپه أخرت ک يدلته ترسره نش
او دا  يهغې بدل او عوض ورکـو  مرو د

په حساب  ېیا به ی يوځېر ګران پرېبه ډ
ســخت عــذاب  د ېپــه آخــرت کــ ېکــ

زغمل مخې ته راشي لکه څنګه چې په 
پـه  کـریم او مبـارکو احـادیتو کـې قرآن

بنــدګانو پــه  تفصــیل ســره ذکــر دي او د
ترټولو اهمه معامله د والدینو  ېحقوقو ک

ن مجیـد چـې د اللـه قـرآ  ، حقوقو ده د
نـازل  کـرمتعالی له لـوري پـه رسـول ا

ــو  ــدایت  د ید یش ــل ه ــامع او کام ج
په هغې کې د مـور او پـالر د  ید کتاب

الحمد لله رب العلمین والصالة والسـالم 
 :جمعینعلی سیدنا محمد و آله و اصحابه ا

 رسول اکرم ېـدایت چـق او هـکوم ح

دنیا ته لـه ځـان سـره  يد الله تعالی له لور 
 د یپه هغه کې تر ټولو اول ش ،دی یراوړ 

مو خلکو بیا کو : ایمان او توحید دعوت ؤ
دا دعـوت قبلولـو  کـرمچې به د رسول ا

 ژونـدعملـي  د کـرمته به رسول ا یهغو 
د رســول  ،تیرولــو لپــاره هــدایات ورکــول

توګـه پـه دوو  يدا هدایات په بنیاد کرما
یوه هغه برخه چـې پـه  :شالی شوېبرخو و 

بندګانو باندې د الله تعالی له حقوقو سـره 
 کـرمول اـغې کې رسـلري چې په ه تړاو

 ېچې په بندګانو بانـد يدې الرښونه کړ د
د الله تعالی څه حقوق دي اوپه دې هکله 

ــــرایض کــــوم دي ید دو   او د ؟ف
ضــو ادا کولــو لپــاره یراحقوقــو او ف

د  ؟ته څه کـول پـه کـار دي يهغو 
تعلـیم دویمـه برخـه  کـرمرسول ا
چې د بندګانو لـه حقوقـو  ،هغه ده

سره تړاو لـري چـې پـه هغـې کـې 
ل شوي دي چې پـه بنـدګانو ود ښو 

بانـــدې د نـــورو بنـــدګانو او عـــام 
ــه  او ؟مخلــوق څــه حقــوق دي کل

دې دنیا دیوه انسـان لـه بـل  چی په
وق سره کار او معاملـه انسان یا مخل
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ــه شــابار کــړې وه او  ــه خپل ــه مــور پ خپل

کولو هغـه لـه رسـول  ېاندطواف یي ورب

ایا مـا پـه څخه پوښتنه و کړه چې  اکرم

ول خدمت کولو سره د خپلې مـور دغه ډ

ورتـه وفرمایـل  رسول اکرم ؟حق ادا کړ

 «1».چې د یوې ساه حق هم ادا نشو

 د الله رضا د مور پالر په رضا کې ده:

لتن لبتد اللته لتتن لمت ل لتن العت    ضتتي  ل
للتته لليتته لآلتته اللتته لنُیمتت  لتتن النَّبتتي صتتلا ا

اللتته اتتي ِ ضتتا الشالِتتدين  ِ ضتتا»لستتلر قتت ه: 
 «2».«لَسْخُط الله اي َسْخِط الشالدين

 وضرت عبدالله بن عمـر ـله ح :ژباړه

و  چـې رسـول اکـرم ،څخه روایت دی

رضا د مور او پـالر  پـه  د الله :فرمایل

د  ينا رضـایت رضایت کې ده  او د الله

 «3» .ده ېک ۍمور او پالر په نارضایت

 يکـه یـي مـور پـالر راضـ ېیعنـ :فائده

دی او که  ينو الله پاک هم راض ،وساتل

بـه  نـو اللـه ،یي مور پالر ناراض کړل

ځکه چې اللـه تعـالی د  ي،هم ناراض ش

 ،ساتلو حکم ورکړی دی يمور پالر راض

نـو  ،کله چی یي مور او پالر ناراضه کړل

وشـوه چـې د  يد حکم نا فرمان د الله

 ېښـکاره د .اراضتیا باعث دید ن الله

چې دا په هغه صورت کـې دی کلـه  يو 

امـر نـه پـه  ېمور او پالر د یوه داسـ ېچ

ځای کولـو پـه وجـه نـاراض وي چـې د 

که د شرع مخالف  ،شرع مخالف نه وي

 يفرمانبردار  ینو د دو  ،حکم ورکړيکار 

 يسره نا راضـه شـ ېکه په د ،جایز نه ده

ځکـه چـې  ،نـه کـوی ېد ناراضتیا پروا دنو 

ــه ناراضــه ناراضــتیا ســره اللــهپــه دی  ن

 .يږېک

 :کول لویه ګناه ده ېپالرته کنځلمور او 

 ضتتي اللتته تعتت لي  اللتتِه لتتن َلْمتتِ ل لتتن لبتتد )  
لنیمت  قتت ه: قت ه  ستتشه اللته صتتلي اللته لليتته 

ان اْلَكَبت ئِِ  َ تْدُر ال َُّجتِل َلاِلَديْتِه قت لشا يت  لسلر 

کوه په  بسنه مه ياو درناو  ۍعاجز  يظاهر 
د ادب او اطاعـت نیـت  يزړه کې د هغـو 

ستاســو رب ستاســوله  ېځکــه چــ ،ســاته
زړونو څخه ښه خبر دی کـه تاسـو نیکـان 

نــو هغــه د توبــه کوونکــو خطاګــانې  ئ،و 
 .[له بیان القرآن نه]ورمعاف کوي 

 ت کـې اللـهفائده په دې مبـارک آیـ

داحکم وفرمایلو چې له هغه نه پرتـه دبـل 

د شـریعتو انبیاؤد  ئچا عبادت مه کو 

ــو ســتر حکــم همدغــه د ــو ترټول ی او د ن

کولــو لپــاره اللــه  يدغــه حکــم د عملــهم

تعــالی ټــول انبیــاء او رســوالن راولیــږل او 

ــازل ــې ن ــحیفې ی ــه او ص ــړې د  ېکتابون ک

د  ېپه یو والی عقیده لرل او یـواځ الله

هغه پـه د هغه عبادت کول او هیڅ یو شی 

م او ذات او صفاتوکې او د هغـه پـه تعظـی

 عبادت کې نه شریکول دلـوی خـدای

بیا یي دا وفرمایـل  تر ټولو ستر حکم دی.

 ئ،چې له مور پالر سـره ښـه سـلوک کـو 

 یخالق دی هغه ټولو ته وجود بښل الله

کول پـه هـر  دی د هغه عبادت او شکر ادا

 ېخولـه د ي،حالت کـې الزم او فـرض د

هغــه انســانانوته د وجــود بښــلو  ېاملــه چــ

او  يد يمور پـالر ګرځـول يریعه د هغو ذ

ه کـې ډیـر زیـات مور پالر د اوالد په پالنـ

 ځکه نو اللـه يو تکلیف او زحمت تیر 

د خپل عبادت له حکم سره یـو ځـای لـه 

حکم هـم او پالر سره د احسان کولـو مور 

چی پـه قـرآن کـریم کـې ځـای  ،وفرمایلو

ــر دي: ــای ذک ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ پرځ

  ۋۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆۇ  ۇ

 ٢٨٢ا نع  : چۅۋ  ۅ

زه تــا  ئورتــه وفرمایــه چـې راشــ :ژبـاړه
رب پـه  ستاسو ېسوته هغه شیان ولولم چ

له  ېهغه دا دي چ ،دي يستاسو حرام کړ 
او  ئسره څه شی شریو مه ګرځو  الله

 .ئله مور پالر سره احسان کو 

کې دي چې یـوه سـړي په تفسیر ابن کتیر 

ال َُّجُل َلاِلَدْيِه ق ه نعر َ ُسشَه اللِه َلَهْل َيْشُدُر 
َيُ تتتتبُّ ََلَتتتت  ال َُّجتتتتِل اَتَيُ تتتتبُّ ََلَتتتت ُه َلَيُ تتتتبُّ َُ َّ 

 «4» (.ال َُّجِل اَتَيُ بُّ َُاَّهُ 

څخـه  لـه عبداللـه بـن عمـرو :ژباړه 

وفرمایـل  روایت دی چې رسول اکـرم

 ېله لویو ګناهو نو څخه یوه داهم ده چ

 يوکـړ  ېسړی خپل مور پالر تـه کنځلـ

د اللــه رســوله آیــا  ېینو وویــل احاضــر

چې خپـل مـور  يداسی څوک به هم و 

 رسـول اکــرم يپـالر تـه کنځلــی وکـړ 

د صـورت دادی(  ېوفرمایل: هـو! )د د

یوچا پالر ته کنځلې کـوي هغـه يـې پـه 

بدل کې د هغه پالر ته کنځلـې کـوي او 

د یو چا مورته کنځلې کوي هغه يـې پـه 

 «5» .بدل کې دده مورته کوي

 ېحــدیث مطلــب دا دی چــد  :فائـده

خو خپل مور او یا خپل  يکنځلی کونک

په  ېخو کله چ يونه کړ  ېپالر ته کنځل

د کنځلـو کولـو ذریعـه جـوړ  ېبل بانـد

خپلـه لـه کنځـل کوونکـو  ځکه نو ،شو

شو که ده دبل چا مور پـالر څخه شمار 

نه وای کړی نـو هغـه بـه د ده  ېته کنځل

 ېپه خپله یـ ېکول مور پالرته کنځلی نه

 ېکنځلـ ېخو په بل ی ې ونه کړې،نځلک

ګنـاهو له لویو  داهم رسول اکرم ېوکړ 

 . يد ينوڅخه شمېرل

 
 خذونه:أ م
 ۳۳/ ۳جلییی  تفسیییاب  کییی    ایییب  -٢

 صفحه.

أخبجیییه  مذب یییَّح  صیییح حه  کییی     -2

 .حبان   محاكم
صییفحه مییه ۴/۲۷۱ ن یی ر جلیی  در -3

 کاهاقی نه.   حا م 

 ر  ه  مبخارح   سلم. -4

صفحه مه  ۴۲۴مصاکاح  م د  شک ة -5

 نه.کخاری     سلم 
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پیگیر اوضاع  به حقش برسد. و خود شخصاً 

ــه  ــت ب ــی و رعی ــان راع ــود و در می ــردم ب م

زیباترین و ساده ترین شکل ممکن عـدالت 

برقرار نموده بود.همیشه حق را به صاحب را 

رمیـان دو طــرف متخاصــم حـق مــی داد و د

ل نمـی شـد. خویشـاوندان و یـهیچ فرقـی قا

ــی ــاوی م ــرا را مس ــاء و فق ــان و اغنی  بیگانگ

 دانست  و این عملکرد وی برگرفتـه از قـرآن

 چنان ه الله متعال می فرماید: ،بود کریم

ھ  ھ   ہ  ہ  ھ  ھ        چ 

ڭ  ڭ      ڭ ۓ  ۓے  ے

  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ   ۇ  ۇ

 چې  ې  ۉ   ۉ  ې  ۅۋ  ۅ

 8المائدة:  

ای مؤمنان! بر ادای واجبات خـدا )): ترجمه

ــری  ــید و از روی دادگ ــته باش ــت داش مواظب

گواهی دهید، و دشمنی قومی شما را بـر آن 

ندارد كه  با ایشان  دادگری نسنیـد. دادگـری 

كنیــد كــه دادگــری بــه ویــاه بــا دشــمنان بــه 

پرهیزگاری نزدیستر و كوتاه ترین راه به تقـوا 

ترین وسـیله بـرای دوری از خشـم خـدا  و به

است. از خدا بترسید كه خدا آگاه از هـر آن 

 .((چیزی است كه انجام می دهید

و عدالت ، عمر حضرتدرزمان خالفت  

بـود کـه همـه  نهادینه شـده چنان ،آنتطبیق 

 ،ی مــی زدنــداز عــدالت عمــر  مـردم حــرف

پر دركى بود وعادل خلیفه  حضرت عمر

نمونه كامـل حـق را مر ع ضرتـح از این رو

كـه  مـی خواننـد  تمام عیار عدالت  نمادو 

قـرار  خـاصعـام و عدل عمر ضرب المتل 

   اكنون اشارات به  زند گی عمر ګرفته بود
وقایع مهمی را كه هریك از آنهـا نمونـه ای 

بـرای خواننـدگان گرامـی  ،است از عدالت 

 :نقل می كنم

 توضیح مختصر پیرامون زندگی عمر

جل جالله اسالم و مسلمانان را بـه خداوند 

عـدوی » پسر خطاب ایمان آوردن عمر

مردی با هیبـت  کرد. عمر قوی« قریشی

با قدرت و منتقم و مدافع مظلومـان بـود.  و

به مسـلمان شـدن او  اکرم حضرت رسول

بســیار عالقــه داشــت و حتــی از خــدا ونــد 

در  ،متعال می خواست که او مسلمان شـود

 رابطه فرموده:

َُبِ  َهَذْيِن ال َُّجَلْيِن ِإلَْيَ  »  ْسَوَ  ِلَُ اللَُّیرَّ ََِلمَّ اْإِ
بتُُّیَمتت   َُ لِتَُِلي َجْیتله ََْل ِلُعَمتَ  لْتتِن اْلَخطَّت ِب َاَكت َب ََ

 «1»«ِإَلا اللَِّه ُلَمَ  ْلَن اْلَخطَّ بِ 

مرد نزد  خداوندا! اسالم را به بهترین این دو

اب جهل یا عمـر بـن خطـ خودت یعنی ابو

 درحق عمـر دعای پیامبر عزت ده. و

محبوب ترین ایـن  بهترین و قبول میشود و

 بــوده شــخ  نــزد اللــه متعــال عمــر دو

 .است

سال  جسور در همین بود که این مرد دلیر و

 ششم  بعتـت بـه دیـن مبـین اسـالم مشـرف

 بـا اسـالم آوردن خـویش قـوت و گردید و

 نیروی بزرگی برای مسلمانان بخشید.

 گردد.

هم نان عدالت سـبب مـی شـود تـا 

ــا  ــر ســر راه مــردم ت ــه ب ــوانعی را ک م

ــود دارد  ــان وج ــه حقوقش ــیدن ب رس

که عمالً در  اندبردارد. اینها مواردی 

خلفای راشیدین به مالحظـه خالفت 

رسیده است، در این مبحث عـدالت 

م خالفت خلیفه دو  اسالمی در دوران

فاروق اعظـم مشـاهده مـی مسلمانان 

. او دروازه هـای دار الخالفـه را ودش

باز گذاشته بود تا هر صـاحب حقـی 

 اکیده 

عدالت در تشکیل  هکه اسو  حضرت عمر

سالمی بودنـد، مـا در ایـن حکومت و نظام ا

بــه قــدری  راجــع بــه شخصــیت شــانبحــث 

ــامل  ــه ش ــردازیم ک ــی پ ــان م ــامک  ختصرـم

 کلیـد عـدالت و، ضرت عمـرـزندگانی ح

مـی   نشـانه هـای عـدالت عمـر عالیم و

 باشد.

 مقدمه

 سارـالم را آشــرد اســكمر ـعُ        

 فردوسی" "هارـو باا بـتی چـبیاراست گی

ــرآن  ــوص ق ــه نص ــان ک ــریم چن ــنت ک و س

نیز بر این امر داللت مـی کننـد کـه پیامبر

باید در جامعه  اسالمی عدالت برقرار باشد و 

 جامعه برای هر فرد ظلم و ستم خاتمه یابد و

مـالی بدون ایـن کـه بـه زحمـت بیفتـد و یـا 

زمینه رسـیدن بـه حقـش فـراهم  ،صرف کند
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 شـود غیـرت و کـه مسـلمان مـی یهنگام

جســارت او اجــازه نمــی دهــد کــه ایمــان 

کوچـه  بلکـه در ،خویش را مخفی نمایـد

های مکه بـا بـر آوردن صـدای مـن عمـر 

 من مسـلمان شـدم و پسر خطاب هستم و

هر کس می خواهد که سـد راه مـن واقـع 

من را از دینم برگرداند حاضر شود  شود و

 هیچ کس به خود این جسـارت را نمـی و

 .شود یاایمان آوردن او جو دهد که از

ــن  ــا ایمــان آوردن عمــر ب بزرگــان مکــه ب

، پریشان می شـوند خطاب بسیار نگران و

قبـل از اسـالم آوردنـش  چون که عمر

 یکــــی از بزرگــــان قــــریش و یکــــی از

اهل رأی بـود  شخصیت های اهل خبره و

حرف  مجلس قریش سخن و همیشه در و

در دور  . ومورد تأیـد از آن او بـود اول و

هـای زیـادی  یجان فشانرسالت پیامبر

پخش اسالم عزیز انجام  را بخاطری نشر و

چندین آیات قرآن کـریم بـه تأیـد  داده و

در مناقـب عمـر  قول ایشـان نـازل شـده و

 احادیـث زیـادی وجـود دارد و فاروق

ایشان یکی از جمله شخصیت های اسـت 

 ده دادها مـ ی بـودن اوبه بهشت که پیامبر

 .دندبو 

کــه مــانع  بـودشخصــیتی  عمـر فــاروق

فـات رسـول  تفرقه صحابه کـرام بعـد از و

 .بودند گردیده گرامی

در  همین گونه سیدنا عمر بـن خطـاب

در تمـام  عصر خالفت ابوبکر صـدیق

حتـی یـو  امور با ایشان همکـار بـوده و

می کردند که خلیفه تو  ضاعترامردم عده 

 صـدیق ابـوبکر و؟  هستی یـا عمـر
 فرق نمی کند که مـن باشـم یـا :ی گفتم

که  به امور مسلمین است هدف این  ،عمر

 رسیدگی شود.

جمـادی اآلخـر  22روز سه شـنبه  عمر

هجری پـس از انتخـاب و بیعـت  13سال 

زمام امور مسلمین را در دست گرفت، در 

. ه 23ذی الحجه سـال  26روز چهارشنبه 

مــدت خالفــت او ده  ،بــه شــهادت رســید

 ماه و چند روز بود.شش  ،سال

بهترین مطلبی که در مـورد خالفـت عمـر 

 مسـعود فاروق گفته شده سخن عبدالله بـن
: خداونـد عمـر را بودنـد است، که چنین گفتـه

ــرار دهــد، چــرا کــه  مــورد رحمــت خــویش ق

مسلمان شدنش گشایش، هجـرتش پیـروزی و 

 «2»خالفتش رحمت بود.

 کلید عدالت 

در جامعـه  تحقـق آن برای رسیدن به عدالت و

نخســت بایــد دانســته شــود کــه راه رســیدن بــه 

چگونه آن را در یو جامعـه  عدالت چیست و

چگونه به آن جامه عمل پوشاند  تطبیق نمود و

بـه  آن بهره گرفت و روش از به کدام شیوه و و

؟. کدام طریق برای مردم عدالت را معرفی کـرد

 را در الزم است که سخنان زیبای عمـر بناءً 

 نهادینـه آن در از الت مطالعـه کـرد ومورد عـد

 ساختن عدالت استفاده کرد قسمی که عمـر

این کالم خویش کلید عدالت را برای ما بـه  در

 معرفی گرفته:

  ت  ل تتل لتت ب ي و لقتد جعتتل اللتته ل تل َاتت  ل لتت ً  ل »
افد ُتتته المهتتتد.  و ابتتت ب العتتتده اكلدبتتت  و لافد ُتتت ً 

ستتدعداد لاإلدبتت     تت  المتتشت لدتتذ   ا اتتشاتو لاك
ر ا لمتت ه. المهتتد َختتذالحق اتتن  تتل َُتتد يلتته لدقتتد

ك  ة الحتق إلتت   تل َُتتد لته ُتتق ليتتقبلته ُتقو ل تُد
 «3»«تة نَ ا   لک َُدا

امـری و خداوند بزر  بـرای هـر و  )) ترجمه:

کــاری دری مقــرر فرمــوده و بــرای هــر دری یا

کلیدی میسر کرده اسـت. پـس دروازه عـدالت 

ــد آن ز  ــت و کلی ــرفتن اس ــرت گ ــد مــی عب ه

باشد.عبرت گرفتن همان یاد آوردن مر  موقع 

آمـاده شـدن بـرای  یاد آوری مردگـان اسـت و

های خوب است.  عبرت گرفتن انجام دادن کار

زهد یعنـی گـرفتن حـق از هرکسـی کـه حـق را 

پـرداختن حـق بـه هـر کسـی کـه  گرفته باشد و

و حق تـصرف در آن بـرای  مستحق حق است

  .((هیچ کسی نیست
آن را کلید عدالت  است که عمراین زهدی 

 نامید.

عدالت گم شده مقـدس کـه نسـل هـا از زمـان 

ــاید روزی آن را  ــتند. ش ــال آن هس ــه دنب آدم ب

 یافته و به زندگی خود مربوط نمایند.

 ،گردیـد تعریف عمیق و کامـل ازعـدالت ذکـر

اگر دولت خواهاِن این است که عدالت را پایـه 

یـد در ابتـدا ریزی کرده و به آن عمل نماید، با

عـدالتی هـا بـی از  یابد و کلید عدالت را در

 همیشه برای تحقق عدالت و عبرت گرفته و

حــق را از  جامعــه بکوشــد و خــوبی هــا در

کسانی که آن را غصب کرده اند، بگیرد و به 

حقشـان  افرادی کـه بـه آن هـا ظلـم شـده و

در  در گـرفتن حـق و و گرفته شده برگرداند.

کـس تـرس نداشـته هـیچ  از اجرای عدالت

هــیچ چیــزی مــانع تحقــق عــدالت  باشــد و

متــذکر شــد کــه در کشــور مــا بایــد  نشــود.

طـول  قدرتمداران در افغانستان زور مندان و

سـال هــای گذشــته بـاالی ملــت عزیــز ایــن 

به گونه هـای  همیشه ظلم نموده اند و کشور

حتـی  مختلف به اموال آنها تجاوز کردنـد و

لــت اســت کــه متعلــق بــه دو را زمــین هــای 

آن بـرای خـود  غصب نموده بـا اسـتفاده از

مـانع  شان سـرمایه هـای بـزر  را سـاخته و

تطبیـــق عـــدالت در جامعـــه  برقـــراری و

بیـان داشـت کـه ملـت باید این را  گردیدند.

 یرنـج کشـیده افغانسـتان بـه زعیمـ مظلوم و

کـه  دضـرورت دار  متل عمـربن خطـاب

به مسـتحق  غاصب گرفته و حق را از ظالم و

 تسلیم نماید.حق 

 کالم عمر عالیم ونشانه های عدالت در

این سخن زیبای خـویش بـرای  در عمر

» را ذکـر کـرده: ی عالمه هـا عدالت نشانه و

  اُاتتتتت  ا اتتتتت  اتو يإب للعتتتتتده َاتتتتت  ات ل تب  تتتتت
َاتتتتتتتت   نو لين لاللتتتتتتتتي ُ لال تتتتتتتتخ ُو لالیتتتتتتتتيتتتتتتتتا لح
مةيالدب    «4»«. و ا لُ 

ــه ــات ترجم ــانه و عالم ــدالت نش ــرای ع : ب

ت، سـپس نشـانه هـای عـدالت، شـرم و اس

آرامی و نرمی است  ،بخشش، سخاوتمندی

 وعالمت آن مهربان بودن است.

ایـن را مـی  این گفته زیبای عمر

مسند اجـرای  در که رساند شخصی

رد تمـام جوانـب یگ عدالت قرار می

تــالش  عــدالت را رعایــت نمایــد و

کند که عدالت را به بهتـرین شـکل 

 ه نشـانه هـا وهم نموده و آن تطبیق

ذکــر نمــوده  کــه عمــر یعالیمــ

 نه آن ببیند.یآی خویش را در

ــه اول: ــر واقع  و عــدالت عم
ــعید ــتان س ــی داس ــامر وال بن ع
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ــد؟ نفــر دومــی  چــه شــکایتی داری

شکایت خود را مطرح نموده و می 

گوید: در شب جواب کسی را نمی 

به متهم نگاه می کنـد  عمر.دهد

و از او می خواهد تـا نظـر خـود را 

در مورد این اتهام ابراز نماید و می 

رماید: چـه مـی گـویی؟ سـعید در ف

ــی  ــام را م ــن اته ــادگی ای ــال س کم

می گوید: من روز را برای  پذیرد و

ایشان در نظـر گـرفتم و شـب را بـه 

 عبادت خداوند اختصاص داده ام.

اتهـام  چه عذر شگفت انگیزی است که پرده

ل مـی نمایـد، ایـن عمـل از یـرا از حقیقت زا

ت سعید بعید نیست، او یکـی از مؤمنـانی اسـ

ن روز و عبادت گـذاران  شـب  یکه به مجاهد

لقب یافتـه بـود. او اگـر وقـتش را در روز در 

اختیــار مــردم گذاشــته اســت تــا حــاکم و 

ــدون شــو شــب  ــانروای ملــت باشــد، ب فرم

برایش بـی انـدازه بـا ارزش اسـت و بـه هـیچ 

قیمتی به هیچ کس نمی فروشد، هم نان کـه 

بر او مردم بر او حق دارند، پروردگارش را نیز 

ــا را دارد حقــی ــد کــه آنه ، و جــایز نمــی دان

مخلوط نماید و یکی را در حسـاب دیگـری 

ضایع کند، بایـد حـق هـرکس را بـه خـودش 

ــابر ــی انصــافی نکــرده و از  بدهــد. بن ــن، ب ای

بـه  مقتضیات عدالت هم بیرون نشـده اسـت.

این ترتیب متهم از اثر تهمت پاک می شـود. 

د: دیگـر رو به مردم کرده و می فرمای عمر

دارید؟ شـاکی سـوم مـی گویـد:  چه شکایتی 

ماه یو روز را برای خودش اختصاص در هر 

 داده است که نزد ما حاضر نمی شود.

با نگاهی به والی مـتهم مـی فرمایـد:  عمر

چه جوابی داری؟ این دفعه نیز والـی اتهـام را 

خـادمی نـدارم کـه لبـاس  :پزیرفته مـی گویـد

ندارم کـه آن هم هایم را بشوید و لباس دیگر 

ــا لباســم  را عــوض نمــایم، صــبر مــی کــنم ت

ــد از خشــو شــدن آن را  خشــو شــود، بع

از  عمـر پوشیده بـه محـل کـارم مـی روم.

مردم می خواهد هرکس دوست دارد بیایـد و 

زنجیر اتهام را به پای این فرشته پـاک طینـت 

 ببندد و دوباره او را در قفس اتهام بگذارد.

شـنوند کـه مـی را مـی  مردم  صدای عمر

 گوید: چه شکایتی از او دارید.

شاکی دیگر می گویـد: هرچنـد وقـت یکبـار 

 بیهوشی بر او چیره می شود.

دستور می دهد که دوبـاره زنجیـر بـه  عمر

پایش بسته شـود و در قفـس اتهـام قـرار مـی 

گیرد.می فرماید: روز اعـدام خبیـب انصـاری 

در مکــه بــودم، در حــالی کــه گوشــت هــای 

اره پاره کرده و او را به دار آویختـه بدنش را پ

بودنــد، بــه او گفتنــد: آیــا دوســت داری کــه 

بـه جـای تـو مـی بـود؟ در جـواب  محمد

گفت: به خدا سوگند دوست ندارم که من در 

خـاری بـه  میان خانواده و فرزنـدانم باشـم و

خلد. سـپس فریـاد کشـید یـا  پای محمد

پدر و مادرم فدایت باد،  محمد! یا محمد

اشــو هــا از  م فــدایت یــا رســول اللــه!جــان

انش سرازیر می گردد و صـدای گرفتـه چشم

اش گم می شود، مردم با فریاد بلنـد شـروع 

به گریه نمودند. والی متهم را مـی بیننـد کـه 

چگونه هوشـش را از دسـت داده و رنگـش 

پریده است، در ایـن هنگـام بیهوشـی بـر او 

سـعید  تاری می گردد، علت را می شناسند.

می فرماید: هـر وقـت آن روز و  عامربن 

کمو نکردن به خبیب را چون در آن وقت 

مشــرک بــودم و بــه خــدا ایمــان نداشــتم بــه 

ــنم ــی ک ــان م ــی آورم، گم ــاطر م ــز  خ هرگ

 خداوند این گناهم را نخواهد بخشـید. بنـابر

 اری می شود.طحالت بی هوشی برمن  این،

جلســه محاکمــه خاتمــه مــی یابــد. قاضــی، 

ین مجلس بر برائـت سـعید شاکیان و حاضر

اجماع می کنند، گویـا ایـن محاکمـه برگـزار 

شده تا نشان افتخار اسالم و شهادت عدالت 

 «6»به سعید داده شود.

 ادامه دارد...                             

 منابع و مأخذ

 .5696مسند احمد: شماره حدیث:   -1

تألیف: دکتـر صـالح عبـدالفتاح : خلفای راشدین -2

 .الدیالخ

: ضرة النعیم فی مسـارم أخـالق الرسـول السـریمـن -3

خطیـب  صالح بن عبد الله بن حمیـد إمـام و مؤلف:

 .الحرم المسی

: نضرة النعیم فـی مسـارم أخـالق الرسـول السـریم -4

خطیـب  صالح بن عبد الله بن حمیـد إمـام و مؤلف:

 .الحرم المسی

 ف:: مؤلـفنونهـا علومها و البالغة العربية أسسها و -5

 .عبد الرحمن الميداني

ی: محمـد حسـن حمصـ نویسـنده:: فراتر از عدل -6

 .عبدالله تیموری مترجم:

 

خلیفــه  عمــر بــن خطــاب :حمــس

می آید و از مردم  سمسلمانها به شهر حم

 در باره امیـر آنهـا نظرخـواهی مـی کنـد و

بـه ، امیر خود شکایت های دارنـد مردم از

شـاکی اول  .کنند ه مطرح میحضور خلیف

می گوید: تا چنـد سـاعتی از روز بگـذرد 

سـعید .. به محل کارش حاضر نمی شـود.

مــی گویـد بــه خـدا ســوگند!  بـن عـامر

امـا ، علت برایم سـنگین اسـت گرچه بیان

هم اکنون چاره ای جز بیان آن نیست، من 

خادمی ندارم و با دست خود آرد را خمیر 

میـر صـبر مـی می کنم و تا آماده شـدن خ

نمایم. سپس نان را پخته مـی کـنم آنگـاه 

وضو گرفتـه و بـه محـل کـارم حاضـر مـی 

 شوم.

چهره های غمگین و درهم کشـیده کـه از 

سرنوشت والـی شـان در هـراس بودنـد بـا 

 شنیدن این سخنان شاد می شوند.

بـاز مـی شـود،  چین های پیشانی عمـر

گویا همگی به ادامـه محاکمـه عالقـه منـد 

ــد ــه نتیجــه اش مــی گردن ، محاکمــه ای ک

موجــب فضــیلت و بزرگــواری والــی مــی 

شود، اگر این شکایت و محاکمه نمی بود 

این فضیلت والـی بـر مـردم آشـکار نمـی 

گشت. آری، زبـان حـال مـردم ایـن قـول 

 زمزمه می کرد: شاعر را

 م  ج ل تيلشك ا دع ه الن   ا
 «5»ب ل ف العشديع ف طيا ك ب 

شــعله نمــی  : اگــر آتــش در کنــارترجمــه

 .کشید، خوشبویی عود شناخته نمی شد

فریاد می کشد و می پرسد: دیگـر  عمر
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تیر حیتیت لري او ننۍ نړۍ کـې د نفـوس 
لویــه برخــه جــوړوي؛ نــو اړتیــا ده، چــې 

او د حل په موخه  شي الملونه یې وموندل
 یې کوټلې ګامونه واخیستل شي. 

 ېدجلب او جذب پـر وړانـدځوانانو د 
 نه:پراته خنډو 

اوکــافي  ېروزنــ ېلــه ســالم خلــو ېځینــ
ســـره ســره احساســـات او  ېپــوه يدینــ

عواطف هـم لـري چـې جوماتونـه او مـال 
امامان کوالی شي د مختلفو پروګرامونو په 

ــره ددو االره  ــو س ــاني او  یچول ــه انس دغ
اسالمي احساسات اوعواطف کابو کړي او 

ځوانـــان ال توګــه  ېخلــو پــه ځـــانګړ 
سـره خپلـې بر نوهڅوي چې جومات او م

 کړي. ېاړیکي الپیاوړ 
ځوانان غواړي دینـي مراسـمو  ېځین متالً 

کې دیني شعرونه او نعتونه زمزمـه کـړي او 
 خوش طبیعتی وکړي.

تر ډیره بریده دا غلط تعبیر او تحلیـل دی 
 ېچې له دین څخه د ځوانانو فاصله یـواز 

د هوس او هوا  يدو  یرغلونه او د يفرهنګ
یـده مختلـف دغـه پد ېله املـه دي؛ بلکـ

صر کـې ـعـ يعوامل لري چې بایـد اوسـن
 ودغــې موضــوع تــه پــه واقعــي ډول توجــ

دالیـل  ېنـېوشي او مخنیوی یې وشي. ځ
توګـه  ېخلکو په ځـانګړ او الملونه چې د 

 ېښتېځوانانو دغه فاصله او له دین څخه ت
ډول  ېالنـد پـه ېته یـې زمینـه برابـره کـړ 

 :يد
 دیني مفاهیم او موضـوعات ګونـګ او -۷

د لـرې والـي  ځوانانوله جومات څخه د 
 :رېالملونه او حل ال

ــو  ــولن ېد ی ــالمې ټ ــه د  ېس ــاره جوماتون لپ
ــه معنــی شــمیرل کو وزر  ــو پ ــن ږي، ځکــه ې

ــه ــان جوماتون ــت مــال امام ــه میش  ،او هلت
ل دخلکو او يشي دیني مسا خطیبان کوالی

ــان او ېچاپ ــر بی ــه شــرایطو ســره براب ــال ل ری
دولســونو ذهنونــه پــه ټولــه معنــی متبــت او 

راتلــونکي طــرف تــه ســوق او برابــر  ېدښــ
 کړي.

ـــونو او ددو  ـــات دولس ـــالحو  یجوم د ص
، یپل د یاشخاصو ترمینځ یو ښه نښلوونک

کولی شي، چې د خپلـو  یهر وګړ  ېد ټولن
روحـي تربیـت  صالحو کسـانو لخـوا خپـل

وکړي او له انزوا والي، کوم چې زمونږ دین 
 يروحي ناروغ هاو نورو ډیرو ادیانو کې یو 

، ځان او هم نور وژغـوري او ېشمیرل شو 
ډول ټولنه کې د یوځای کیدو محور  ېپه د

وګرځي. پردې سربیره جوماتونـه د خلکـو 
خپل منځې هغه را ټولیدنې الره هـواروي، 

سره کولو اخـوا  لیت ترو چې د مذهبي مسؤ 
ټولنیز مسؤلیتونه هم ضمناً په کـې ملحـوظ 
شي. متالً جومـات خلـو د یـو او بـل لـه 

ږي، د روا او ناجوړ معلومات ېاحواله خبر
ږي، ېـږي، د ښادۍ او غم چیغه بدرګه کېک

محله کې د شته مصـیبت او پرمختـګ غـږ 
ــاور  ــدل کې ــه ې ــر ځل ــم ډی ــا ه ــو بی ږي، خ

ګړې پـه ځـان یجوماتونه له لمونځ کـوونک
نو مقتدیانو په داسې حال کې ناتوګه له ځوا

 خالي بریښي، چې ځوان د ټـولنې د مـال د

 .غیر معقول ډول بیانول په
 سیاسي او مذهبي اختالفونه؛ -۱
د جومــاتونو د مــال امامــانو او نــورو  -۸

النه چلند کـول لـه و لینو غیر مسؤ ؤو مس
 .سره خلکو

او اصـلي سـتونزو  ود ځوانانو لومړني -۵
او موضوعاتو ته نـه رسـیدګي او حتـی 

 بحـث هـم نـه کـول لکـه واده، د ېپر 
صروفیت ـسهولتونه، کار او مـ ېاوسیدن

 ېظرفیــت لــوړون د یدو  جوړونــه، د
 نور. ېمسایل او داس

ــه  ېد د ــه او ل ــه متحرک ــاره چــې دغ لپ
انرژي ډکه قوه نوره له جومات او دیني 
اصولو سره مخالفت خپـل نـه کـړي او 

نشـي د ټـولنې  دغه واټن نور هم زیات
توګه د علمای  ېګړو په ځانګړ د ټولو و 

ـــو او  لیت و نخبـــه کســـانو مســـؤ کرام
ترڅو داسي معاصره تګـالره  ي.ږېجوړ 

خپله کړي، چې دغه شته واټـن 
ځـانګړې  پـه له منځه یوسـي او

ځوانــان نــور هــم تشــویق  توګـه
کړل شي چې لـه دیـن او دینـي 
اصولو سـره مینـه او محبـت تـه 

ژوند لـه  لومړیتوب ورکړي او د
ــولو ــې  اص ــه ی ــاوو څخ او اړتی
 وبولي.

دلته به کوښـ  وشـي چـې پـه 
او  ډیــر لنــډ ډول هغــه موانــع

د خنډونه ذکـر کـړل شـي چـې 
 د خلکــو پــه ځــانګړې توګــه
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ــار  ــري ک ــث ت ــه حی ــت پ مرکزی
ده ځکه خو د خلکـو ېاخیستل ک

رغبت او مینه لـه جومـات او مـال 
سره خورا زیاته وه خو نـن  امامانو
شمیره رسنۍ شتون لري،  ېصبا ب

معنـی  ېشمیر معنی داره او بـ ڼګ
ي، د ږخپری پروګرامونه رسنیو کې

جوماتونو او مال امامانو په خالف 
پــر ذهــن او خلکــو تبلیغـات او د 

کار کول، له معنی او  ېفکري ود
سـریالونه او فلمونـه  ېر ېمفهومه ل

چې  ياو داسي نور هغه الملونه د
د ځوانانو رغبت او شـوق یـې لـه 

جومات او د جماعت له لمانځه سره یـې 
 ېیـاو خورا منفی تـاثیر  یخورا ټکنی کړ 

 درلودالی دی. پر ذهنونو ید دو 
جومـات د ولســونو د یــو  اختالفونـه: -۱

او د وحــدت مرکــز دی او  ېدنېــځــای ک
ــې د مســلمانانو  ــي، چ ــ  دې وش کوښ

 ېاصلي هدفونو لپاره تر  ېترمینځ د همد
 ګټه پورته کـړل شـي. جومـات کـې ټـول

خدای عبـادت کـوي، او  هد یو  مسلمانان
روت، خپل مینځ کې هیڅ کوم ځانګړنه: ث

ــولنیز  ــااد، ټ ــر، ن ــیل، عم ــیم او تحص تعل
کـې نـه  نور هیڅ په نظـر ېقف او  داسو م
یسي او ټول یوشان د یو امام شاته خپـل ـن

تـر ډیـره بریـده سیاسـي او  لمونځ کـوي.
ـــذهب ـــ يم ـــه، ژبن ـــمتي  ياختالفون او س

نـور هغـه الملونـه دي،  ېتعصبونه او داس
چې د ولسونو او لمونځ کوونکو ترمینځ د 

ي او پـه پایلـه و نفرت فضا جـوړ  کرکې او
کې به د ټـولنې افـراد لـه جومـاتونو سـره 
واټن خپلوي او له یوه بل څخـه د کرکـې 

نفرت له امله به جوماتونو ته نه ورځـي  او
او خپلو کورنو کې لمونځ او عبادت کولو 

 ته ترجیح ورکوي.
 تونويفعـالد د جوماتونو د مال امامانو  -۴

ونو کـې غـه جومـاتپـه هی: کم رنګ والـ
صر سـره سـم ـچې مال امامان یې د نني ع

دیني اصول نه بیانوي، تشویقي خبري او 
ډیالګونه نه کاروي، د ننۍ عصـر مسـائل 

او تکــراري  ينــه بیــانوي او همغــه پخــوان
بیانونه په څو ځلو اوروي نـو تمـه دې نـه 

جومـات تـه  ېي چې ټول ولسـونه دږکی
ي چې ږحاضر شي او یا هم دې ته وهڅی

برنــامو کــې د  یپــه نــورو دینــ د جومــات
 ګډون وکړي. ېشوق او رغبت له مخ

ــه  د -۱ ــو ل ــونل کول ــات او د لم جوم
 لت او ثواب څخه ناخبرييفض

 ېجومات کې کیناسـتل عبـادت دی او بـ
شمیره ثوابونه یې شریعت کې ذکر شـوي 

الله متعال  کې شته خلو د دي. جومات
 .يځانګړي میلمانه د

خــه نــاخبره فضــیلتونو او ثوابونــو څ ویــاد
څخه واټـن اخلـي او  وخلو له جوماتون

فکرکوي لمونځ کول کور او جومات کې 
 ورته دي او هیڅ فضیلت به نه لري.

کې ځیني صـحابه ورځو د اسالم په لومړنیو 

 لـهبهانـه کو  يګرموال هزیات هوو د هوا زښت
 دل.ېاو جومات او لمانځه ته به نه حاضر

چـې کلـه لـه دې موضـوع  رسول اکرم
ر شو ډیر خفه شـو او وی ویـل: څخه خب

ما پریکړه کړي چې د هغو خلکو کورونو 
ــه  تــه اور ورتــه کــړم چــې جومــات تــه ن

ي چې دې وخـت کـې د سـوره ېږحاضر
 ( آیت نازل شو .۱۸۳بقري )

)د ټولو لمونځونو پـه کولـو کـې کوښـ  
ــه خصــوص د وســطی لمــونځ  کــوی پ

ـــاجزی او  ـــونځ(، او د ع ـــین لم )ماسپښ
ــه مخــي والړشــی ا وتنبلــي مــه اطاعــت ل

 .(ئکو 
شــت او مســ لو يجومــاتونو کــې دم -۶

 خلکو ناسم الند
کیدای شي یو له مهمو دالیلو څخه چـې 

ځوانان  په ځانګړې توګه اوخلو ډیری 
ــری ــه حاض ــه ن ــاتونو ت ــدا د ږجوم ي هم

)مـال امـام، خـادم  لینوؤو جوماتونو د مسـ
 ېناسم چلند او له تحقیـر څخـه ډکـ ...(
نو شـوق او لهجه وي چې د ځوانا ېخبر 

او رغبــت یــې لــه جومــاتونو ســره دومــره 
 کړی.ی ټکن

لینو چلند سم شي، و که د جوماتونو دمسؤ 
چاري  ېځوانانو ته تشویقي خبري او الر 

نـو کیـدای شـي دغـه شـته  ،پرمخ بـوزي
ي ږواټـن راکـم شـي او ځوانـان ال وهڅیـ

چې خپله هم جومـات تـه راشـي او نـور 
ځوانان هم دعوت کړي او د جومات پـه 

 و یي خبر کړي.فضایل
په خواشینۍ سره دغه ناسم چلند تر ډیـره 

 وشرانو لخـوا نـوي ځـوان شـو ـبریده دمـ
لکـه مخکینـۍ  ي،ږېـوګړو سره ترسـره ک

دریدو په سر تهدید او بد  صف کې د او
کله هـم لـه  ېچلند، ځوانان تهدیدول چ

لمونځ  ېله مخ ۍاو نا فهم ېد سهو  یدو 
ه کې اشتباهات وشي آن کله هم دا بی ـار 

نځ و مـګان په پتلون او لـو  سـر بانـدې ل
کولــو بانــدې دومــره تهدیــد شــي، چــې 
جومــات خــو څــه ټــول دیــن ورتــه)ببو( 

 ښکاره شي. 
ي ږېـسـبب ک ېدا ټول ناوړه چلندونـه دد

 ېخپل چې ځوانان له جومات او منبر سره
برنـامو او خرفوز اړیکې وشلوي او نـورو م
 الرو چارو ته مخه کړي.

ځوانانو، نه رغبـت لـه جومـات سـره پـه 
چې  وکړل شي ېډاګه کوي او کوښ  د

شرانو لخـوا ـد علماوو او نورو مخـورو مـ
تر ژره رسـیدنه وشـي  یادو ستونزو ته ژر

 او له مخه لیري کړل شي:
 تونو زياتوالیېد کار او مصروف -۳

ځوانـانو د  د توګـه د خلکو پـه ځـانګړې
 ېکاري مصروفیتونو او له یو کار او دنـد

 ېد فیت دو صر ـڅخه پـه ډیـرو دنـدو مـ
لـه ذهنـي فشـار  ی، چې هغو یالمل شو 

سره مخامخ شي او لـه جومـات او دینـي 
کـړي.  ېشعایرو سره خپلي اړیکی سسـت

ترڅنـګ  ېد صروفیت دـحده م ېدغه ب
ساتي،  ېله دین او شعایرو لیر  یچې دو 

روح او وجـود هـم خپـل اثـر  پر یدو  د
لـري او ځوانــان تـل د ســتړيا او کســالت 

خپل ټـول ژونـد او  یاحساس کوي . دو 
صروفیتونو تیـروي او ـوخت پر دندو او م

له تفریح او یـا خپلـو خپلوانـو د احـوال 
ي، چـې ږېـبرخه ک ېڅخه هم ب اخیستلو

توګه له ټولنیز ژوند څخه یې هـم  ېپه د
خـره و بل واټن ورو ورو په کمیـدو شـي ا

 په بشپړه توګه منزوي شي.
 و پروګرامونهيد رسن -۲

د اسالم په لومړنیو کلنو کې ټولنې دومـره 
 یاو د دو  ۍ، رســنیپرمختــګ نــه و کــړ 

ـــام ـــود ېډول ډول برن ـــه و  یموج ، ين
ــټان ــود، د ټرن ــه درل ــتون ن ــریح او  ش تف

نـه  ېسکون لپاره دومره وسـیلې موجـود
 واو بـازارون ې، په لویـه ک ـه پـانګونېو 

جومات وو چې  ېشتون نه درلود او یواز 
د دیني ارشـاداتو او اصـولو د خپرولـو د 
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نـه او نـاوړه ال، ټوليـرينا سـم ااپ -۷
ــه  ــولنیزدودن ــوق دی او  انســان ټ مخل

خلق کړل شوی چې له نورو سره  ېداس
او ځینـي  ،باید تـل پـه اړیکـه کـې وي

 کارونه یې تر نورو تړلي وي نو مجبـوراً 
له نورو سره راشه درشه او راکړه ورکـړه 
وکړي او تر ډیره بریده هغـه دودونـه او 
فرهنګونه چې د ټولني د افرادو تـرمینځ 

 ن لري، وپالي او ترسره یې کړي.شتو 
ــم  ــه او ناس ــوه ټولن ــي ی ــان داس ــه انس ک
چاپیریال کې واوسي چې هلتـه د دينـي 

ــپکه  ــعایرو س ــې ش ــل کپک ــږوی  د ي،ې
ي او پـه ږېـجوماتونو خالف تبلیغـات ک

شعوري ډول خلو له لمونځ او  يقصد
ي نـو تمـه ږجومات څخه راګرځول کیـ

ــ ــه ـن ــرد دې ل ــې دغــه ف ــدای چ شي کی
مینـه  هني شعایرو سره خپلاو دی جومات

او یا دې هم راتلونکې کې ورته  يیاوښ
 کومه عالقه پیدا کړي.

اوس به نو په هغه الرو چـارو خبـري او 
خلو لنډ بحث وکړو چې کوالی شي، 

جوماتونو ته را  نپه ځانګړې توګه ځوانا
 جلب کړي.

 اوو ته توجه کول يد ځوانانو اړت -۳
یـد اصل پـه توګـه، دا با ېد یو منل شو 

ومنو، چې د یوځای د جلب او جـذب 
هغــي د رضــایت لــه  قــوت او قــدرت د

ک ــې او ســلنې ســره مســتقیمه اړیکــه 
لري؛ نو ویلی شو چې هغه جوماتونه او 
مال امامان چې د ځوانانو پـه معقولـو او 
ــه  ــوي او پ ــز ک ــاوو تمرک ــتیني اړتی ریښ
خپلوو لومړیتوبونو کې یې راولي، حتما 

ومـات او به ددغي سیمي ځوانـان لـه ج
مال امام سره مینه لري او په پوره لیوالتیـا 
ــي  ــورو دین ــونځ او ن ــت لم ــه د جماع ب
مراسمو کې ګډون کوي او نور ځوانـان 
به هم هڅوي ترڅو جومات ته راشي او 
دینــي شــعایرو ســره یــې مینــه او الفــت 

 زیات شي.
 د جومات مال امام  -۲

د جومــات مــال امــام د یــو جومــات لــه 
ي چې ږېشمیرل ک لینو څخهو مهمو مسؤ 

کوالی شي د موثرو برنامو او ښه اخالق 
ځوانان جومات  یر ېاو رویې له مخي ډ

 را جذب کړي. ته
که د جومات مال امام له ځوانانو سـره سـم 

دوي خبرو او سوالونو تـه  اخالق وکړي، د
 ی، لـه دو یوایـ قناعت کوونکي ځوابونه و

او حکمـت پـر مـخ الړ  ۍسره په خورا نرم
ــ ــي اص ــي، دین ــورا ش ــه خ ــد پ ول او قواع

ته بیـان کـړي،  یحکمت او نرم مزاج هغو 
 ېقومونو قص د یدو  ته د نبیانو او د يهغو 

د پند او عبرت لپاره بیان کـړي، تـل هڅـه 
چې جومـات  یوروز  ېوکړي ځوانان داس

روحـي او  یدو  ته له داخلیدو سـره سـم د
هـیڅ  فزیکي شـتون هلتـه وي؛ نـو مطمینـاً 

 ېپر  ېاړیک ېلځوان به له جومات سره خپ
بلکې په خورا شـور او شـوق سـره  ی،نکړ 

ــورو دینــي مراســمو کــې  ــه جومــات او ن ب
 ګډون کوي.

  ياو ملګر  ۍکورن -۱
ــوړن ــیت ج ــرد د شخص ــو ف ــم او  يد ی مه

ــري دي.  ــورنۍ او ملګ ــر ک ــی عناص اساس
ــه فکــر،  يکــورنۍ او ملګــر  ــو کــس پ د ی

او روزنـه  يتحلیل، سیاسي او دیني لیدلور 
پـه  يه د کورنۍ غـړ ثر دي. کؤ کې خورا م

جومـات تـه  )مشـران( ځانګړې توګه پـالر
چاپیریـال برابـر  ېالړ شي او کور کې داسـ

کړي، چـې خپلـو اوالدونـو تـه د جومـات 
ــه يورتــګ هغــو  ــه  ،ت زده کــړل شــي او پ

لومړیتوبونو کې یـې وي نـو توقـع کیـدای 
کورنۍ ځوان کهول به هـم  ېشي چې د د

ره له له جومات سره مینه ولري. د یو فرد لپا
. کـه يهـم خـورا مهـم د يکوره بهر ملګر 

یې لمونځ کـوونکي وي او داسـي  يملګر 
شـوي وي  یکورنۍ او چاپیریال کې را لـو 

دیني وي او له جومات سره یـې مینـه  ېچ
وي؛ نو دا کس به هم له  ېاو عالقه زده کړ 

لـه خپلـو  هم به جومات سره مینه ولري او
 ي.ږېثره کأ ملګرو مت

 او امکاناتت يد جومات فعال -۴
که جوماتونه مو د امکانـاتو او وسـایلو لـه  

نو هغـه ډول فعالیـت او  نظره ضعیف وي؛
 ېتوقـع تـر  ږزمون يددین خپرونه چې ښای

ترسره نه شي، ځکه د امکاناتو شتون  وشي
 نن صبا خورا مهم دی. 

کــه جومــات ســره ســم یــو کتــابتون شــتون 
ولري، د کمپیوټر او دیني زده کـړي مرکـز 

 صريـي، د اسالمي او نورو عـموجود و 
 ېعلومو سـي ډي ګـانې بـازار تـه وړانـد

کــړل شــي او کــه د جومــات ترڅنــګ د 
ونیول  ېکناسب ځای په نظر لپاره م ېناست

راځـي خلو به جومات تـه  ير ې؛ نو ډيش
 کې به برخه اخلي.اوپه لمونځونو 

 او صنفونه ټولګي ړېد زده ک -۱
سره لـه دي چـې د زده کـړي صـنفونه د 

او  يځایونه نـه د ېانانو د خوښډیرو ځو 
خـو کـه یـو  ،ښـته وکـړيېت ېغواړي تـر 

صري علومو د ـجومات کې د دیني او ع
، ۍ، ګلـدوز ۍزده کړو ترڅنګ د خیـاط

 ېاو طرحـ ې، نقشيالسي صنایع، خطاط
جــوړول، ورزش لپــاره مناســب ځــای او 

نـو د  ،نـور سـهولتونه موجـود وي ېداس
 ډیرو ځوانانو د توجه وړ به وګرځي.

 دل:يد ځوانانو خبرې او نقد اور -6
ــ ــري او نظری ــانو خب ــدل،  ېد ځوان اوری

ــو  یددو  ــډول، ځین ــر را غون ــه او نظ رای
مخلصو او صادقو ځوانانو ته د جومـات 

لیتونو او دندو ویش هغه څه و دننه د مسؤ 
پـه چې د ځوانانو ونـډه د جومـات  ي،د

دې توګـه ه چارو کې په ډاګه کـوي او پـ
د  ږنؤ مـ ځوانان دا احسـاس کـوي، چـې

کار خلو یوو؛ نو ځکه ټولنې موثر او د 
پـه به پـه ډیـر اخـالص سـره د جومـات 

 کې کوښ  کوي او پرمخ به یې وړي.چارو 
دې مقاله کې جومات په ټوله مانا  لنډيز:

 او مـال یله شعائر اللـه څخـه ثابـت شـو 
ـــولنې مخـــک  او  ـــام د مـــذهبي ټ ام

یاد شـوی. د شـریعت روح او  یروزونک
کتـو د یـوه موفـق مـال ټولنې نبض ته په 

خطیــب علمــي او اخالقــي ، امــام
په لنډ ډول  ځانګړنې او مواصفات

 په کې بیان شوي.
ــه  ــه  ل جومــات څخــه د خلکــو پ

ځانګړې توګـه د ځـوان کهـول د 
واټن الملونـه او حـل الرو بانـدې 

 .یمفصل بحث شو 
ــدن  د  ــالمي تم ــوی د اس ــه ل دغ

ونـډه د تـاریخ  )جومـات( میرا 
په سمون او  په اوږدو کې د ټولنې

ثر ثابــت کــړل ؤ پرمختــګ کــې مــ
 دی. یشو 
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 یب: علل و انگیزه های اجتماع
قبالً در مورد علل و انگیزه هـای فـردی 
پنهان نمودن علم شـرعی بحـث صـورت 
گرفت که متعلق به صفات ذمیمه شـخ  
بــوده و در أثــر انفعــال آنهــا کتمــان علــم 

، در این عنوان دشرعی به وقوع می پیوند
ـــه بحـــث روی عوامـــل  مـــی پـــردازیم ب

اجتماعی کتمان علم شرعی این موضـوع 
 را از دو بُعد به بررسی می گیریم:

اینکه اجتمـاع ملـو  بـه اخـالق  –اوالً 
ذمیمه است، و اکتراً تحت تأثیر فضای نـا 
مطلوب و تیره و تار بد اخالقی قرار گرفته 
اند. و این جامعه ایست که صدق و صفا، 

در آن  الله امانت داری و ترسگاری از
 جایگاهی برخودار نیست.ازکدام ارزش و 

اگر فردی از افراد این جامعه راه صـدق 

داده که انسان صـادق و راسـتکار کـاذب 
ــی مــی گــردد و اشــخاص کــاذب و  معرف

ــان  ــتکار، در چن ــادق و راس ــو ص دروغگ
کتمان علم شرعی جامعه ای اظهار حق و 

شـود  در یو میزان و مقیاس سنجیده می
و اصــالً از ارزش هــای اخالقــی و تــدین 
خبری نیست، بناًء میتـوان گفـت کـه ایـن 
عوامل و انگیزه هـای اجتمـاعی تـأثیر بـه 
سزائی در اظهار حق و کتمان علم شرعی 
باالی افراد جامعه داشته و سبب انحـراف 

 آنها می گردند.
جامعه سالم اند و اکتراً خـدا افراد  ثانیاً 

ترس و امانت کار و صادق ولیکن فضای 
ــه و  ــای ظالمان ــه فض ــاالی جامع ــاکم ب ح
جابرانه است، و اظهار حق در آن جامعـه 
باعث هالکت و نابودی افـراد حـق گـو و 

 یصادق می گردد. چنان ه امام بخار 
روایت می نماید  با سندش از ابو هریرة

 که فرمود:
ِفْظتتتتُ  ِاتتتت ل ه يتتتتصتتتتلا اَّلل لل ْن َ ُستتتتشِه اَّللَِّ َُ

تتتُدُهَم  اَتَبثَْثدُتتُهو لَ  لِ  لستتلر َُ َُْيِنو اََُاَّتت  ََ ََاَّتتت   َلتتت 
ََ َهَذا اْلُبْلُعش ُ   (1) .{اآلَخُ  اَتَلْش لَتثَْثُدُه ُقِط

امبریـث از پیدو نـوع حـد » ترجمه:

كه آنهـا را  یتیحفظ كردم. نخست، احاد
اگر  كه یتیت و نشر كردم. دوم، احادیروا

ده یــم برین گلــویــت كــنم، ایــآنهــا را روا
 «خواهد شد.

ه و حدیث دیگری که در مـورد أمـر بـ
چنین  پیامبر معروف و نهی از منکر از

 روایت گردیده:
 يِ تتْ ُه لَِيتتدهو اَتتِنْب يَاتتْن  َََى ِاتتْنُكر ُاْنكتت اً اَتلْ  ل

َْ اَبَقلبتتِه  َْ اِبِلَ تت نِهو اَتتِنْب لَتتْر َيْ تتَدِط لَتتْر َيْ تتَدط
 (0) {َلَ  ََْضَعُ  اِإيم بِ َل َ 

 یاز شما کـار بـد یهرگاه کس » ترجمه:
ر ییـش تغیدسـت خـوه د آنرا بید بایرا د

زبان خود آنرا منـع ه دهد، اگر نتوانست ب
خـود از آن  در قلـبکند و اگر نتوانست 

ن مرحلــهء یف تــرین ضــعیــبــد ببــرد و ا
اگر به این حـدیث مبـارک « مان است.یا

یافت کـه علـت  دقت نمائیم در خواهیم
سکوت و منع نکردن توسط زبان در این 
ــزه آن اجتمــاعی  حــدیث عوامــل و انگی
ــیکن  ــی فــرد صــالح اســت ول اســت یعن

ــدر و ــت و فضــای اجتمــاع مک ــره اس  تی

شخ  روی همین ملحـوظ نمـی توانـد 
حق را اظهار نماید، و از منکر منـع کنـد 
ــورد  ــن م ــم در ای ــری ه ــث دیگ احادی

و انگیزه هـا  اشاراتی دارند که این عوامل
را بــرمال مــی گرداننــد ولــیکن نســبت 
ــاء  ــدیث اکتف ــین دو ح ــه هم ــار ب اختص

  صورت گرفته است.

 یپیامد های پنهان نمودن علم شرع

در مـورد پیامـد هـای : یالف: پیامد فرد
کتمان علـم شـرعی بایـد گفـت کـه ایـن 

ــرد در  ،و امانــت داری را پیشــه گی
خود را در مضیقه و تن   حقیقت

نایی قـرار داده کـه دیگـران از آن 
دوری جسته و او را ساده لوح قلم 
داد مــی نماینــد. افــراد کــاذب، 

و متملــق، عــوام فریــب، دو روی 
سازش کار چنان می درخشند کـه 
ــده ای  ــرق خــاطف و جهن گویــا ب
اند، و همیشه بازار شان رونـق دار 
است و کسـادی بـه آن راه نـدارد. 
جامعه چنان هـویتش را از دسـت 



 

     

 

 

   

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیامد ها گاهی مذموم و قبـیح بـوده کـه 
فـــرد را مســـتوجب عـــذاب پروردگـــار 

ـــده و از رحمـــت اش دور مـــی گردان ی
سازد، و همـه لعنـت کننـده گـان بـر او 
نفرین و لعنت می گویند، مگر اینکه از 
این کردار زشت و بدش توبه نمایـد، و 
در مــورد قــبح و بــدی آن از مقدمـــه 
شروع تـا ایـن جـا بقـدر کـافی مطـالبی 
گفته شد که بطور کلـی اضـرار دینـی و 
ــان داشــته اســت. و در  دنیــوی آن را بی

ورد پیامد هـای فـردی آن بایـد گفـت م
و لعنـت،  که شخ  را به لعنت الله

لعنت کننده گان گرفتار می سـازد مگـر 
اینکه توبه نماید او هم در نزد الله ذلیل 
و خوار است و هـم در نـزد مخلوقـات 

او بـا ایـن عملـش هـم خـود را  اللـه
هــالک ســاخته و هــم دیگــران را او بــا 

قـرار  پرورگارش در مخالفت و ضدیت
أمر نموده که هدایات  گرفته زیرا الله

و دالئل روشنش را به مردم برسـانند تـا 
ــد  ــرار گیرن ــتش ق ــایه رحم ــردم در س م
ولــیکن کــاتم و پوشــاننده علــم شــرعی 
مردم را در حد توان از این رحمت دور 
نگهداشته است تا مـردم در تـاریکی و 
جهالت قـرار گرفتـه و همـه سـر گـردان 

یــد اذعــان نمــود کــه بماننــد. ولــیکن با
گاهی کتمان علم شرعی نظر به ظروف 
و شرایط زمانی و مکانی و احوال مردم 
پیامد نیکی دارد و کاتم علـم شـرعی را 
نسبت به نیت و قصدش مأجور سـاخته 
و از ثواب بزرگی برخوردار مـی سـازد. 
هرگاه اظهار علمی سبب بروز نا قـراری 

بـالد  و یا زایل سـاختن أمـن و آرامـش
انگیخـتن  ین گردیده و یا سبب برمسلم

فتنه ها و از دست رفـتن منفعـت دینـی 
ــت بجــای اظهــار  ای گــردد در آن حال

ــم  ــودن عل ــم نم ــان آن عل ــرعی کتم ش
 (3)ضروری است. واجب و

مـی گویـد: هرگـاه  یابوبکر بن العربـ
عالم از جـواب سـوالی سـکوت نمایـد 
که جواب آن سبب فساد ها گـردد و یـا 

بر و مطلع شـود در پرسنده آن  اگر با خ

جهالت و حماقت واقع می گردد و یا اینکـه 
جــواب آن ســوال ســبب فــوت و از دســت 
رفــتن منفعــت دینــی مــی گــردد، در هم ــو 
حاالت عـالم کـاتم و پوشـنده علـم شـمرده 

 (4) شود. نمی

و پخـش  فرمـوده یچنان ه قرطبـ
رخصت های شرعی در بین عامه مردم یعنی 

ئز نیست زیرا آنها در بین سفهاء و جهال جا
همان رخصت ها را راهی به سـوی مرتکـب 

 ممنوعــات قــرار داده و شــدن محظــورات و
 واجبات را ترک می نمایند.

 (104ص 0: جی)تفسیر قرطب

کـه آن را مشـروع  از قیام به اعمالی پیامبر
می دانست ولی نسبت به آثار و پیامد هـای 

ــلبیه اش از آن  ــت.  س ــده اس گردی
در حـدیث  ید بـن یزیـد نخعـچنان ه اسـو 

بـرایم گفـت:  صحیحی فرمود کـه عائشـة
ــامبر ــة!  پی ــود: ای عائش لَتتْشَك قَتْشُاتتِ   }فرم

تتِديث  َلْیتتُدُهْر قَتت َه الْتتُن المُّلَتْيتتِ  ِلُكْفتت ه لََنَقْضتتُ   َُ
 ُْ اْلَكْعَبتتتَة َاَجَعْلتتتُ  َلَیتتت  لَتتت لَتْيِن لَتتت ب  يَتتتْدُخُل النَّتتت 

 (1){  اْلُن المُّلَتْي ِ  َللَ ب  َيْخُ ُجشَب اَتَفَعَلهُ 

زمانه شـان بـه  اگر قومت عهد و » ترجمه:
و جدیـد اإلسـالم[  کفر نزدیـو نمـی بـود]

نمی بودند من کعبه را تخریب می نمـودم و 
برای آن دو دروازه می گذاشتم که بـه یـو 
دروازه آن داخل می شدند و از دیگر آن خارج 

 «می گردیدند و ابن زبیر همین کار را کرد.
این حدیث مبارک معلوم می گردد کـه از 

می دانسـت کـه هرگـاه خانـه کعبـه  پیامبر
دوبــاره اعمــار گــردد عــرب هــا بــا ایــن کــار 

 مخالفــت مــی نماینــد در حالیکــه پیــامبر
را داشت و پرداختن به اعمار  او  اراده تقویم

مبادا ایـن فعـل بـار که  و در این اندیشه بود
هـای این بود بعضـی پیامـد ، بار تکرار شود

نیو کتمان علم شرعی نظر به احوال مردم، 
هر چنـد در ایـن مـورد آثـار زیـادی اسـت 
ولیکن جهت اختصار به آن ـه کـه در فـوق 

 ذکر گردیده اکتفاء می نمایم.

 ب: پیامد اجتماعی کتمان علم شرعی

همان گونه که در مورد پیامد فردی کتمان 
علم شرعی توضیحات مفید و متمـری داده 

ی حـاالت پیامـد نــاگوار و شـد کـه در بعضـ

زشتی داشته که فرد و جامعه را به هالکت 
و نابودی می کشـاند و گـاهی هـم پیامـد 
خوب و نیکوئی دارد که سبب نجات فرد 
و اجتماع می گردد و اجتماع را از متزلزل 
شدن و نا أمنی نجـات مـی دهـد و نمـی 
گذارد که به ورطه ای هالکـت و نـابودی 

ردی که کتمان و سقوط نماید یکی از موا
پنهان نمودن علم شرعی پیامد نیو دارد 
عــدم بیــان نصــی اســت کــه حکــام و یــا 

یح و گسـترده آن صـرعیت نسبت مجال ف
می توانند زیاد تـر از معنـای حقیقـی اش 
او را تأویل نمایند. و در اصطالح علمـاء 

ــأویالت را ــین ت ــن چن إستت ُ  استتدخدا  ] ای
 که ن  گـاهی [ گویند. بدین معنیٰ التن 

نسبت به گستردگی مجال تأویلش قطعـی 
المراد نمی باشد و گاهی در بکار گیری و 
استخدامش جفا و إساءة صورت گرفته و 
او را از معنای مقصـود  اش کشـیده و بـر 
آن ه که بر آن وضع نشده اسـتعمال مـی 
نمایند. گاهی این جفا و اساءة نسـبت بـه 
آن ن  از طرف ُحّکام صورت می گیرد 

از طرف رعیت بـه هـر حـال و گاهی هم 
اذعان باید کرد که بعضی حکـام ظـالم از 
علماء سوء و درباری می طلبند که بـرای 
بعضــی افعــال شــان مســّوا شــرعی پیــدا 
نموده حاالنکه آن افعال بعید از اسباب و 
ظروف آن ن  است تا بتوانند به اسـاس 
ــراض و  ــی اغ ــده بعض ــأویالت فاس آن ت

ــداف شــان را تحقــق ببخشــند.و بــ ا اه
ظلم و جبروت شان  استدالل از آن، همه

ــر و رأی  ــانونی داده و فک ــبغه ای ق را ص

ویج دهند در ایـن باطل شان را تر 
یـو نـ   صورت کتمان هم ـو
 ( 1) الزم و ضروری است.

ــ ــورد  یقرطب ــن م ــم در ای ه
فرموده کـه تعلـیم دادن سـلطان و 
ــا  ــه ب ــی را ک ــل نص ــاه تأوی پادش
ــت راه  ــاالی رعی ــتفاده از آن ب اس

اه و اجبـار را پیشـه گیـرد و بـر اکر 
 آنها ظلم روا دارد جائز نیست.

 ( 101ص 0: جیتفسیر قرطب )
ـــورد  ـــوص در م ـــه نص از اینک
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ر، یــده بگیــشــان را( نادیهایدوروئ
سوكاران را دوسـت یكه خداوند ن

 «دارد. یم

ج: پیامد اخروی کتمـان علـم 
 شرعی

چــون نصــوص زیــادی در مــورد 
پیامد هـای اخـروی کتمـان علـم 
شرعی آمده که تعـدادی از آنهـا 
ــه  ــن مقال ــه ای ــاوین مختلف در عن

ــ ــده، لٰه ــذکر داده ش ــت ت ذا جه
راز از تطویل بحـث و تکـرار احت

نصوص مـا چنـد نـ  محـدود و شـمرده 
شده را تحت این عنوان بیان می داریـم و 
مطالــب ویــاه ایــن مقالــه را بــه پایــان مــی 

 می فرماید: الله تبارک و تعالیٰ  رسانیم.
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ  

ڭ  ۇ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

 ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې 

 174البقرة: چې
كــه آن ــه را خــدا از  یكســان »: ترجمــه

( نازل كـرده اسـت، پنهـان یكتاب) آسمان
ــه تأویــدارنــد)  یمــ ــاروا و یــا دســت ب ل ن

و ی كـم)زند( و آن را بـه بهـا یف میتحر
فروشـند، آنـان جـز آتـش  یا( میز دنیناچ
كـه از  یرا امـوالیـخورنـد. ) ز ینم یز یچ

 ف ویو تحر یات آسمانیرهگذر كتمان آ
بـه دسـت  یحقـائق رحمـان یل ناروایتأو

د، سبب نزول آنان بـه آتـش دوزخ یآ یم
از آنـان ) داز خیخواهد شد( و روز رستاخ

د یگو یشان سخن نمیروگردان بوده و( با ا
ــو و  ــا عف ــان ب ــت گناه ــان را) از كتاف و آن

ــت خــو دارد. و  یزه نمــیش( پــاكیگذش
 «است یشان را عذاب دردناكیا

ــامبر ــوده: ل و پی اتتْن ُستتِئل لتتْن ِللتتره  فرم
  (7){َاَكَدَمهو َُلِجر يَشَ  الِقي اِة لِِلج  ه ِاْن نَ  ه 

 یکـه از او در بـارهء دانشـ یکسـ »:ترجمه
امـت یبپرسند و او آن را بپوشـد، در روز ق

 «شود. یاز آتش لگام کرده م یبه لگام
 نتیجه گیری

نتــائج بــه دســت آمــده از تحقیــق فــوق 
المی از بـر حـذر داشـتن امـت اســ  الـذکر

کـه  کتمان و پنهان داشتن علم شـرعی ای
شر آن محتـاج و نیـاز ـمردم به پخـش و نـ

. هرگــاه اســباب و عوامــل ســقوط، دارنـد 
ظلم، بیداد، عقب گرائی، تسـلط اغیـار و 
ـــت...  ـــت و بربری ـــان، وحش ـــی گانگ ب
فروپاشی جامعه و قرار گرفتن آن در حـال 
تحیر و سرگردانی و صدها عوامل و انگیزه 

ــای ت ــه ه ــت زای آن را ب ــن و هالک ــاه ک ب
بررسی بگیریم در مـی یـابیم کـه یکـی از 

کــه جامعــه  مهــم تــرین آن عوامــل ای
اســالمی را بــه هالکــت و بربــادی مواجــه 

ســاخته؛ کتمــان علــم شــرعی و پوشــاندن 
واقعیت های عینی و مشهود جامعـه اسـت 
کـه بـا گذاشــتن پـرده ای از مکـر و تزویــر 

 صورت می گیرد.
و انگیــزه هــای کتمــان  دریافـت علــل -1

بایـد   امـا علم شرعی و بیان پیامد های آن
دانست کـه پنهـان داشـتن علـم شـرعی در 
 همه حاالت مذموم و قبیح نبوده و نظر بـه

احوال مردم، ظروف و شرایط عصر گاهی 
منــدوب و گــاهی هــم مبــاح و گــاهی هــم 
واجب می باشد و پوشاننده آن نظر به نیت 

ــال ــر گــرفتن مص ــو و در نظ ح فــرد و نی
 شود. اجتماع مأجور بوده و ثواب داده می

چون قوام جامعه منـوط و مربـوط بـه  -2
اصالح علماء و امراء اسـت هرگـاه ایـن دو 
رکن فاسد گردند جامعه خود به خود سـیر 
نزولی اش را پیموده و بـه مغـاکی از دوزخ 

 دنیوی تبدیل میگردد.
دریافت احکام و مسائل مهـم فقهـی  -3

 .بقره سوره( 160 – 159)استنباط آیه 
نشر و پخش رخصت های شرعی در  -4

بین عامه مردم یعنی در بین سفهاء و جهال 
 جائز نیست.

تفهیم و دانستن پیامد هـای دنیـوی و  -5
 اخروی کتمان علم شرعی.

علماء باید بخاطر اظهـار حـق هم ـو  -6
چراا بسوزند و تمام تکالیف و مشقت هـا 

نمایند تا دیگران را با جبین کشاده استقبال 
 از روشنائی شان مستفید گردند. 

  مأخذ
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کتمان علم زیاد تر است و مطالب آنهـا 
چنان با هم ممزوج اند که میتوان گفـت 
ــردی و  ــای ف ــد ه ــورد پیام ــه در م آن 
اجتماعی تذکر داده شده همه مربوط و 

هـای دنیـوی کتمـان  منوط اند به پیامـد
علــم شــرعی بــدین ملحــوظ جهــت 
اختصار و عدم تکرار نصوص به آن ـه 
ــردی و  ــای ف ــد ه ــاوین پیام ــه در عن ک
 اجتماعی بیان گردیده اکتفاء می نمـایم.

و فقط یو آیه از سوره مائدة را کـه بـا 
عنوان همخوانی دارد بیان خواهم نمـود 

ـــــس. و ۀ   ہ  ہ  ہ  چ ب

ھ     ھہ  ھ  ھ

ڭ  ڭ  ڭ      ۓے    ے  ۓ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۇڭ  ۇ

ې  ى  ى    ېۉ  ې  ې   ۉۅ  ۅ

 13المائدة: چائ
 یمـان شـسنیاّما بـه سـبب پ»  ترجمه:

ـــان را نفـــریا ـــردیشـــان، آن م و از ین ك
شان یم و دلهایرحمت خود محروم داشت

ل یـكـه دل یم) به گونه ایرا سخت نمود
ــ ــدان راه نم ــدرز ب ــان ی یو ان ــت( آن اف

از  یف و بخـش فراوانـیسخنان را تحر
شـان تـذكّر یآن ه) در تورات بود و( بد
 داده شده بود ، ترك كردند.

ن ید هنـوز هـم در چنـیپل ین خو یا )
ــو( هم یقــوم ــیوجــود دارد و ت  یشــه م
، مگـر ینیتازه( از آنان بب) یانتیخ یتوان

مـان یشان) كه به تو ایاز ا یكم ای عّده
سـتند(  پـس یشه نیانت پیآورده اند و خ

ها و ی)بدســــگال آنــــان درگــــذر واز 
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د  ،اوالد راوړنـه ،محترما: دا چـې زیـږون
اوالد راوړنې اصالح او سمون او د انسان 

اړیـن  هر ېـډ هیو  ېد نسل ساتنه په اسالم ک
لــه الســه  ېچــ ېلــل شــو تعبــدي کړنــه ب

په هـیڅ صـورت بـې لـه کـوم  ېورکول ی
 ېد د ېبلک ،عذر څخه روا نه ده يشرع

خالف کړنه د شرعي نصوصو په خـالف 
 .ېبلل شو 

رابطــه ډیــر لــږ مالومــات  ېدا چــې پــه د
ــخپر ــلمانان ې ــوږ مس ــو م ــه ده څ ږي اړین

وګړی همـدي موضـوع تـه پـوره ځیـر او 
او  ياړه اسـالم ېسرپه غوږ شو څو پـه د

پل خپه  ېمالومات ترالسه او هم ی يعشر 
 يپه ښه توګـه عملـ ېباند ۍځان او کورن

د اوالدونــو او د  ېکــ ېکــړو ځکــه پــه د
د مور او پالر نیکبختي نغښـتې ده  يهغو 

ــه د ــرو  ېلکــه چــې پ ــاره کــې د معاص ب
 ةالفقــ )ور کتــابهکتــابونو څخــه پــه مشــ

( مـخ ۵۵۹اووم ټوک ) (و ادلتهمی االسال 
 .يراغل ېداس ېک

ږون او د ېـواده کولو څخـه هـدف ز  ) له
مـوخې  ېنسل ساتل دي چې د د يانسان

لـه السـه ورکـول  ،)توالد او تناسل( عنېی
ــه دي ځکــه دا د  ــه شــریعت کــې روا ن پ
شرعي نصوصو خالف کړنه ده د نسـل د 

 الندې پنځه اساسه دي. يدواع يزیاتوال

اوالد راوړنه او له هغې نـه سـاتنه  :لومړی
ډیر اړیـن تعبـدي  چې داپه اسالم کې یو

په ځای کول پـه مـوږ  ېد د ېامر دې چ

 .یامر د يیو شرع
لپاره د اوالد  ېړه او ښځېچې دم دا دویم:

 بنـدولو د ېدرواز  ېد د نه راوړلو یـاني د
  .ينه د لپاره عام قانون جوړول هم روا

عـذر  يلـه کـوم شـرع ېچـې بـ دا دریم:
څخه په نارینـه او ښـځینه کـې د زیږونـې 

تـه شـنډول  ېځـه وړل)چـې دوړتیا له من
 .( حرام او ناجایزديييیاشنډیدل وا
 خاونــد او میرمنــې پــه ســال او د څلــورم:

 خوښې او د شرعي عـذر پـه لرلـو سـره د
 يتر ټاکل ماشوم د زیږون ترمنځ واټن او یا

خـو  ،حمل بندول روا دي وخت پوري د
کې نه ه ( چې ضرر پ۷شرطونه یي دادي )

او شـرعي  يوی پـه قـانوني( دا مخن۱وي )
 ې( پــه حمــل پــه ماشــوم بانــد۸الره وي)

 )چې حمل لري کړل شي(. نه وي یتیر 
په تکتیرالنسل  ېلومړي ګڼې په رابطه چ د

نسل  ږي دېیاحفظ النسل سره یي یادونه ک
نکـاح پـه وسـیله  د ېساتنه چ او الیزیاتو 

ر ارزښـت ېاسالم له پلوه ډ د يمنځ ته راځ
 څخـه د يلري. چی په دي اړه له نبـ

په روایت پـه سـنن ابـی  معقل بن یسار
( مـخ کـې داسـي ۷۱۴ داود دویم ټـوک)
 روایت نقل شوی. 

ې ویل یته راغی و يیوکس نب ژباړه:
ښځې سـره  ېالله پیغمبره زما له داس ای د
 نسـب او لوړ ښایسته د ېشوې چ يهمغږ

حسب خاونده ده ولې اوالدونه نـه راوړي 
ورڅخـه  ينبـ یا نکاح ورسره وکړم.آ

 .داسي روایت راغلی

علیـه الصـالة والسـالم  ينبـ ژباړه:
موږ ته په واده کولو امر کاوه اولـه 

 په کلکه منع کولو.  ېنه کولو ی
اوالد راوړنه په اسالم  د ېهمدا چ

نکـاح او  کې ډیر ارزښت لـري د
کلمو یادونه په قرآن عظیم  د واده

شـو نـه پـه زیـاتو له دیر  ېالشان ک
 ېچې د بیلګ ،شوې ده ېکیتونو آ

یوویشـت ځایونـه پـه  ېپه توګه ی
 ږي.ېنښه ګ

کړ نوموړی کس بیا ځلې رسول اللـه  منع
ته راغلی بیا هم هغه لـه دې نکـاح کولـو 
څخه منع کړ. او ویې فرمایل تاسې داسې 
ښځې په نکاح کړي چې مینه کوونکې او 
ب ي راوړنکې وي ځکه چې زه د قیامت 

لکـه  ویـاړم. يپه ورځ ستاسې په ډیر والـ
ــې د ــدع ېد چ ــامع  يم ــه ج ــد پ ــه تای پ

ــوک) ــم ټ ــث لس ــې ۱۸۷االحادی ــخ ک ( م
 حدیث شریف کې راغلي: ېداس

ــایلي جنتیــان بــه  نبــيژبــاړه:  فرم
( صفونه وي چې اتیا صفونه به 120ټول)

(  ۵۴ټول خلـو بـه) يباق تاسي یاست او
صفونه وي چـې تاسـي بـه د اویـا امتونـو 

 برابر یاست.
 همدارنګه په بـل حـدیث شـریف کـې د

ــوع  ــموض ــپ ــه نب ــه د يه اړه ل  څخ
ه جــامع پــه روایــت پــ ضرت انــسـحــ

مــخ کــې  (۱۱۱ ( ټــوک)۸۸ االحادیــث)
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ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ -۲۱

 ١٩ا ُماب: چک  ک

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ -۲۱

 ١٦الن  ُ: چٻ  پ

مث  ىث    يث  حج  مج  جث  چ -۲۱

 ٢٢الممدحنة: چمحجح

 چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  -۲۱
 ٦النش : 

 ١٨البق  : چڄڦ  ڄ  ڄچ  -۲۱

 ١٩ا ُماب: چک    گ  گچ  -۲۱

 ٦الما : چٻ  پ  پ  پچ  -۲۱

 ١الن  ُ: چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  -۲

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     چ  -۱

 ١٨الن  ُ: چڈ

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ -۱

 2٧ا ُماب: چڎ

 ١١النش : چٱ  ٻ  ٻچ  -۱

 ١١٦البق  : چحبجئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبچ  -۱

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  چ  -۱

 ١١الن  ُ: چڃ

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  -۱

 ١١٨البق  : چکک  ک

 ٦الن  ُ: چې   ې  ى  ى  ائې   چ -۱

  ١١٩البق  :  چۈئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ -۹

 ١٨الن  ُ: چڱ  ڱ  ڱچ  -۲۱

 ٨١ا ُماب:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌچ -۲۲

ڦ  ڦچالمهانشب: ٦ ڦ   ڤ  ڦ ڤ  ڤ     ۲۹-چ 

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ -۱۱

 ١١2البق  : چپ

 ٨٦الشش ى: چوئەئ ائ  ائ  ەئ چ -12

 نکــاح او ( ځــایونو کــې د۱۷پــه پورتنیــو)
ــه د زواج د موضــوع  پــه  ېد کلمــو یادون

 ارزښت روښانه داللت کوي.
پـه رابطـه چـې پـه تنظـیم  ڼـېدویمې ګ د

ږي یـانې د اوالد ېـتعبیـر ک ېالنسل سره یـ
چي دا کړنه هم  سمون، راوړنې اصالح او

  .ېبلل شو ه اړین هد اسالم له پلوه ډیر 
ده څـو پـه  لمان وګـړي تـه پـه کـارمس هر

 ی،اوالد راوړنه کې سمون را مـنځ تـه کـړ 
د  يهغـو  د اوالدونو او د ېځکه په دې ک

کـه مـوږ  ،پالر نیکبختي نغښتې ده او مور
ــلمانان د ــ مس ــان پ ــیم الش ــرآن عظ دې ه ق

 مبارک آیات شریف عمل وکړو:
او میندې دې خپلو اوالدونو ته پوره  ژباړه:

 (233) البقرة االية )ي. دوه کاله شیدې ورکو 

نو په بـاور سـره ویلـی شـو چـې پـه اوالد 
ږي ځکـه ېـراوړنه کې سمون را منځ تـه ک

ټـې نغښـتي دي. ګ ېدي کړنه کې ډیـر ه پ
ــومړی دا ــوي  ېچــ ل ــر ښــه ق ــه ډی اوالدون

راځي. همدا اوالدونه دي چي په همدوی 
 پـهجهـاد  ږي دېـدنیا ودانه پـاتې ک ېباند

 یه ځـاشـهیدانو پـ مرحله کې همـدوی د
 ساتي.  یودرېږي او جهاد ژوند

چې د دایې او رضـاعي مورګـانو  دا دویم:
 د استخدامولو نه خالصون مومي.  

کړنـه کـې  ېمورګـانو لپـاره پـه د د دریم:
 دي. ېنفسي ګټې نغښت جسمي او ېر ېډ

مـنځ د واټـن غـوره  تر د اوالدونو څلورم:
 وسیله ده.

 پالر سره په ښوونه او روزنه موراو د پنځم:
 کې خورا ډیره مرسته کوي.

نـه خالصـون  شـیدو يعـیلـه غیرطب شپږم:
 مومي.

دریمې ګڼې په رابطه چې په منع النسـل  د
یعنـې  يږېتحدید النسل سره یي تعبیرک او

ــو مخن ــد اوالد د راوړل ــل  یو ی ــې عم داس
 یو یـمخن ېاوالد راوړنـ ترسره کول چـی د

وکړي بې لـه شـکه دا کړنـه پرتـه لـه کـوم 
 ســالم د مبــین دیــن دا عــذر نــه د يشــرع

څخــه مخــالف ده د  حکمتونــو او اصــولو
 هصي کول چې یـو ـبیلګې په توګه ځان خ

ــه ده لکــه چــی پــه  ةالموســوع )نــاروا کړن
 :مخ کې فرمایې( ۷۱۴( ټوک)۷۹)(الفقهیه

انسان خصي کول که سـتر وي او  د باړه:ژ 
ــن  ــام اب ــه ده او ام ــاروا کړن ــوچنی ن ــه ک ک

 کړنــه د انســان لپــاره پــه ېداســ حجــر
 اتفاق د ټولو حرام بللې. 

 :همدارنګه په حدیث شریف کې راغلې
ــاړه:ژ  ــعود  ب ــن مس ــه ب  عبدالل

سـره پـه غـزا  کرمموږ له رسول ا يفرمای
حال کې چې له موږ سره  ېکې وو په داس
)ښـځې راسـره نـه وې( نـو  څه شی نـه وو
یا موږ ځانونه خصـیان نـه آورته مو وویل 
منـع ه څخـ یې لـه دې کـار کړو پس مونږ

  (مخ( ۲۲۱۱دویم ټوک ))صحیح مسلم  کړو.

پـه خالصه دا چې زیـږون او اوالد راوړنـه 
بلـل  تعبدي کړنـه هاړین هډیر  هاسالم کې یو 

له السه ورکول یي بې لـه کـوم  ېچ ېشو 
شرعې عذر څخه په هیڅ صـورت روا نـه 

ــ ــرعي  ېد د ېده بلک ــه د ش ــالف کړن خ
 . ینصوصو په خالف عمل بلل شو 

یـږون او اوالد راوړنـه کـې همدارنګه پـه ز
ــر  ــو براب ــم د نصوص ــمون ه اصــالح او س

او د  پـالر  او مـورچـې د  ،داسي کړنه ده
نیکبختـي نغښـتې  ېد اوالدونو په ک ېهغو 

 .ده
دا چې د زیږون او پـه هغـه کـې د سـمون 

په اړه ډیر لږ معلومـات خپریـږي  راوستلو
اړه د عامــه  ېاړینــه وبلــل شــوه څــو پــه د

 ېیکنـه ترتیـب او د دپوهاوي لپـاره یـوه ل
ــ ــتنی ـوزارت د ن ــه میاش ــت پ شراتو ریاس

 ۍپـورتن مجله کې خپورشـي بنـاءً  ېخپرون
لیکنه چې عنـوان یـې) اوالد راوړنـه او پـه 

( مخونـو کـې د اړینـو ۵)هغه کې سمون( په

 .هاجرااتو لپاره ترتیب شو 

 

ې یــتــه راغــی و يیــوکس نبــ
الله پیغمبره زما له داسي  ویل ای د

ی شــوې چــي ږښــځې ســره همغــ
ــته د ــوړ ښایس ــب او ل ــب  نس حس

خاونده ده ولې اوالدونه نـه راوړي 
 نبـې یا نکاح ورسـره وکـړم.آ

کـس بیـا  يورڅخه منع کړ نومـوړ 
رسول الله ته راغلـی بیـا هـم  ېځل

هغه له دې نکاح کولو څخـه منـع 
کړ. او ویـې فرمایـل تاسـې داسـې 

چــې مینــه  ئښـځې پــه نکــاح کــړ 
ــې وي  ــي راوړنک ــوونکې او ب  ک

ــه ــه ورځ  ځک ــت پ ــې زه د قیام چ
  ویاړم. يستاسې په ډیر وال
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حج رکن پـنجم اسـالم، فریضـه قـاطع و 
ـــی  ـــم اله ـــت و محک ـــادی از عظم نم

 آفریدگار و اجرای بندگی بـرای اللـه

است کـه مؤمنـان جبـین هـا را بـا کمـال 
عظمت الهـی، بـه زمـین  تواضع در برابر

 فرو می نهند.
حج جهادی است با نفس، سیری اسـت 

بـرای کسـب رضـایت،  وی اللـهبه سـ
 محبت و خشنودی پروردگار عالمیان.

ی هـر و سفر برای ادای فریضه حج، آرز 
آن  تظارـمسـلمان اسـت کــه سـالها در انــ

بسر می برد، سفر به سوی مکـه مکرمـه، 
شـهری  ،ترین مکان نزد اللـهب محبو 

آن مقــام ابــراهیم، مقــدم هــاجر،  کــه در
منبــع آب زمــزم،  و منشــأ اســماعیل

تـرین آب در روی زمــین اسـت. ســفر به
سوی شـهری کـه خداونـد منّـان آنـرا ه ب

و قبلـه  مبعث محمد مصطفی زادگاه و
ــه در آن  ــهری ک ــد، ش ــلمانان برگزی مس

بنای بیت الله شریف را به یگانـه  الله
ــراهیم ــل اش اب ــتور داده و  خلی دس

آنرا مهبط وحی، مدرسه توحیـد و مرکـز 
م تبلی  رسـالت اشـرف مخلوقـات، خـات

 کـرماالنبیاء والمرسلین، محمد رسول ا
 گردانیده است.

 تعريف لغوی و اصطالحی حج:
بـوده. و در  قصد عبارت ازدر لغت حج 

اصــــطالح: قصــــد و زیــــارت امــــاکن 
ــا  ــوص، ب ــات مخص ــوص، در اوق مخص

انجام اعمـال مخصـوص، بـه نیـت ادای 
 . فریضه الهی می باشد

ری، ـــهم هجــال نسج را در ــح الله
ــ) ــر مس ــار ب ــر، یکب ــام عم لمانان( در تم

 «1»فرض گرادانیده است.

و کسـب هدف حج اجابت فرمان الهـی 
 می باشد. اللهی رضا
 آزاد، هرمســلمان حــج بــرمناســك  ادای

، را توانايی مالی و بـدنی کهبال   عاقل و
، تمــام عمــر يــو بــار درداشــته باشــد؛ 

مـراد از  امـام ابوحنيفـه .فرض اسـت
 :از قبیلسفر حج  ههزينرا:  توانايی مالی

توشه راه و کرایه )مـوتر، کشـتی یـا هـوا 
پیما( و نفقه و مصارف رفت و برگشـت، 
ــر ضــروریات اساســی، نفقــه  و عــالوه ب
خـانواده تـا هنگــام بازگشـت بـه خانــه و 

 .اطمینان از امنیت بیان نموده است

 دالیل فرضیت حج: 
از اركان پنجگانه اسالم اسـت  یحج يس

؛ است و محکم ی قاطعاز فرايض یو يس
كند، كافر و مرتد  انساركه از آن هركس 

 محسوب می شود. 
ــ ــرآن عظــیم الش ن، أ فرضــيت حــج در ق

سنت نبوی شریف، بـا اجمـاع امـت بـه 
 اثبات رسیده است:

ھ  چ قرآن عظیم الشأن مـی فرمایـد: -1

  ڭھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

 ٧٩آه لم اب: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

بـر  کعبـه حـج خانـه الله از جانبو »

بركسى كه بتواند  (البته) عهده مردم است
 )فرمـان از به سوى آن راه يابد و هـر كـه

از  متعـال خداوند ،كفر ورزد يقيناً الهی( 
 «.است  نيازجهانيان بى

 پيامبر گرامي اسالم می فرمايد: -2
: َ تَی َدِ  ََْب ك ِإلَتَه )  لِنَي اِإْسوُ  َلَلا َخْمسه

ُِ المََّكتتتتت ِ , لَ  ِإقَتتتتت ِ  الةَّتتتتتوِ  لَ  , لَ ِإك اَّللَُّ   ِإيَدتتتتت 
 «١»(َُرِ  اْلَبْي ِ  َصْشِ   ََاَض َب, لَ 

اسـالم بـر پـنج چيــز  اسـاس و زیربنـای»
 استوار است:

خداونـد و نبـوت  یگواهي به يگـانگ -ا 
 .حضرت رسول اكرم

 .دادن زكات -3برپاداشتن نماز -2 
 یحج خانـه  - 5ماه رمضان. یروزه  -4 

 «.مشرفه هكعب
بــه فرضــیت حــج  مســلمهتمــام امــت  -3

االختيــار اجمــاع دارنــد. مؤلــف کتــاب) 
ــار ــل المخت ــت:لتعلي ــه اس ــین گفت  ( چن

وعليـه انعقـد اإلجمـاع ، وسـبب »
وجوبه البيت إلضافته إليـه ولهـذا 
ــرر،  ــت ال يتس ــرر ون البي ال يتس

ــب ــور ويج ــى الف ــابرین«: عل  ،بن
، بـر وجـوب مسلمه)امت  اجماع
ــج ــد گرد ح ــبب منعق ــده، و س ی

وجوب حـج، تعلـق آن بـه بيـت 
الله شريف مـی باشـد؛ بنـابرین، 

نمـی شـود؛  )وجوب آن( تکـرار
نمـی شـود، لـذا خانه تکرار  زیرا

   «١»فورا واجب می شود.
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انسـار و يـا  یاز رو  یاين هـر كسـ بنابر» 
از اين واجبات را  یيس ،استهزا و تمسخر

اسـالم  ۀدایـر و از  بـوده  كند، مرتـد کتر 
 بخـاطر یاگـر كسـ یولـ. شود یخارج م

نفس، يا محبت دنيـا، يـا  یهوای از پيرو 
 یيسـ کو امتال آن به تـر  یو تنبل یسست

ــق  ــردازد، فاس ــات بپ ــوده و از آن واجب ب
و اگـر  ..مرتسب گناه بـزر  شـده اسـت

ــ ــام آن  یكس ــرایضتم ــ ف ــاز، ) یدين نم
ـــج ـــات، روزه و ح ـــر  (زك ـــد از ک ت كن

ــلمان ــامی امس ــز ن ــز ؛ش ج ــری،  چي دیگ
 ینخواهـد مانـد و بـيم آن مـ یباقش براي

سان را به نا یبالله چنين عمل رود كه العياذ
عيـان بسشـاند، زيـرا آشکار و كفر  یسو 

ــيتها از  ــن معص ــوعاي ــ ن ــمار م ــر بش  یكف
 .«آيند

ــالم روش ــامبر اس ــج:  پی ــم ح در مراس
را محـدثین و اسالم  پیامبرطریقه و روش 

صفة حج النبـی( نامیـده سیرت نویسان، )
ـــن ر  ـــد، ای ـــوری ان ـــهوش ط ـــت ک  اس

، بـه ترتیبـی سو حج راامن، آنحضرت
دستور داده ؛ پیروانش را نیز انجام دادهکه 

پیـروی  ایشـان از ،اعمـال حـج اند که در
 نمایند، چنانکه فرموده اند:

   «2»(َاَن ِسَكُكرْ  ُخُذلاَلنِ ي) 
 .من بگیریدخویش را از  مناسو

ــرم ــول اک ــج رس ــاجرای ح ــار  در م آث
ــهســیره و ، محــدثین صــورت  نویســان، ب
لــذا متفـاوت بیــان شـده اسـت؛ متفرقـه و 

سایت های انترنیتـی،  منابع علمی چاپی و
ه گرفتم که بو پاوهش زیادی را به مطالعه 

جابر بـن عبداللـه وارد شـديم. او از همـه 
گفـتم: مـن  سؤال کـرد؛ تـا بـه مـن رسـيد.

بن حسين هسـتم، دسـتش  یمحمد بن عل
سپس دکمه بااليی سـينه  را بر سرم کشيد،

ام را باز کرد، سپس دکمه پائين گریبانم را 
ــينه ام  ــین دو س ــتش را ب ــرد، و دس ــاز ک ب

 ینوجــوان در آن هنگــام گذاشــت، و مــن
سر بـرادرم، ـبودم، گفت: مرحبا به تو ای پ

هرچه مي خـواهی سـؤال کـن، پـس از او 
که نابينا شده بود، و  یسؤال کردم، در حال

 یکه پارچه ا ید در حالوقت نماز فرا رسي
بافته شده را به خود پي يده بود برخاست. 

 یدوش خـود مــ یهرگـاه آن پارچـه را رو 
انداخت به علت کوچو بـودن؛ از شـانه 

ش بافتـاد، عبـايش بـر جلبـا یاش پايين م
ما امامت کرد.سـپس بـه  یآويزان بود، برا

برايم بگـو،  کرماو گفتم: از حج رسول ا
مشت کـرد سـپس  او نُه انگشت دستش را

تا نُه سال حج نکـرد.  اکرمگفت: پيامبر 
سپس در سال دهم به مردم اعالم کرد کـه 

بـه  ی. مـردم زيـاددخواهد به حج برو  یم
خواستند بـه  یمدينه آمدند که همه آنها م

اقتدا کنند تا مانند او اعمـال حـج  پيامبر
آورند. با او خارج شديم تـا بـه  یرا به جا

در آنجــا( اســماء  ، )ذوالحليفــه  رســيديم
دختر عميس، محمد بن ابوبکر را به دنيـا 

ــذا  آورد، ) ــیل ــزد را(  شخص  پيــامبرن
فرمـود:  کار کنـد؟ پيـامبره فرستاد که چ

ــل کــن و پارچــه ا» محــل  یرا رو  یغس
«. خروج خون قـرار بگـذار و احـرام ببنـد

ــامبر ــجد پي ــاز  در مس ــه( نم )ذوالحليف
ر لقـب شـت قصواء)الخواند و سپس سوار 
( رسـيد. ی)نام محلـ پيامبر( شد تا به بيداء

 طـرفکـرد،  ینگاه کردم تا چشمم کار مـ
امبر جمعيـت راست و چ  و پشت سر پيـ

در  شـد، پيـامبر یسواره و پياده ديده م
شـد و او  یميان ما بود، قرآن بر او نازل مـ

دانست و به آن چيـزی کـه  یتفسير آنرا م
کــرد مــا هــم بــه آن عمــل مــي  یعمــل مــ

، با کلمه توحيـد ايـن چنـين لبيـو کرديم
ــت: لَبَّْيتتَ  اللَُّیتترَّ لَبَّْيتتَ و لَبَّْيتتَ  كَ َ تت ِيَ  » گف

َلَ  لَبَّْيَ و ِإبَّ الَحْمَد َلالنِ ْعَمَة لَتَ  َلالُمْلتَ و كَ 

 «:َ  ِيَ  َل َ 
بـار  ...بار الها! گوش بفرمانـت هسـتيم» 

ــريک ــت ش ــا! براي ــوش  یاله ــت. گ نيس
ــا ــتيم، یقین ــت هس ــد و  بفرمان ــام حم تم

ستایش و نعمتها و سلطنت از آن تو اند، 
و مردم نيـز «. با تو احدی شريو نيست

 بــا ايــن تلبيــه لبيــو گفتنــد، و پيــامبر
را از آنـان مـانع کنـد  یبدون اينکه چيـز 

گفت: مـا  جابر تلبيه اش را ادامه داد.
 یکرديم و عمره را نم یفقط نيت حج م

ه بيت الله ب دانستيم تا وقتی که با پيامبر
ــيم. ــن رفت ــان او رک ــرد ی)يم ــح ک ( را مس

ســـپس ســـه دور شـــتابان و چهـــار دور 
ـــام  ـــرف مق ـــه ط ـــپس ب ـــته زد س آهس

 رفت و آيه: ابراهيم

  ٢١٨البق  : چىۉ  ې  ې  ې   ېچ  

ــرا ــراهيم نمازگــاهی ب خــود  یاز مقــام اب
را خواند و مقام را بين خـودش « برگيريد

و  »گفـت:  یو بيت الله قرار داد. پدرم م
نقل کرده  يقين دارم که آن را از پيامبر

پيامبر دو رکعت نمـاز خوانـد در « است 
ـــت ـــوره آن دو رکع ـــا » س ـــا أيه ـــل ي ق

ــافرون ــوره و« الک ــه »س ــو الل ــل ه را « ق
 یتالوت کرد. سپس به طرف رکن يمـان

باز گشـت و آنـرا مسـح کـرد، سـپس بـه 
طرف صفا خارج شد. همين که به صـفا 

  :نزديو شد آيه

 ٢٨٥البق  : چژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڌ   ڎ  چ

صـفا و مـروه از  (بـين یسع) گمان یب»  
ــن الهــ ــد و «. اســت یشــعائر دي را خوان

کــه خداونــد بــا آن  یبــه چيــز » فرمــود: 
بــه صــفا « کــنم یشــروع کــرده، آغــاز مــ

شروع کرد و از آن باال رفت تا بيـت اللـه 
خدا را به  ایستاده را ديد سپس رو به قبله

هيچ »د و فرمود: ياد کر  یو بزرگ یيگانگ
 نيست.  از الله غيری معبود بر حق

ــفاتش(  او ــت و ص ــت و الوهي )در ربوبي
نــدارد،  یيکتــا اســت و هــيچ شــريک

حمد فقـط اليـق  او و یمالکيت فقط برا
چيـزي توانـا اسـت.  او است و او بر هـر

غيـر از او نيسـت. او  یهيچ معبود بر حق
سـاخت  یيکتا است، وعده خود را قطع

به تحریـرمتن صـفة) توفیق الله
ـــت  ـــه روای ـــی( ب ـــام حـــج النب ام

، جابر بن عبـد اللـه از مسلم

ــوالنی  ــابر ط ــدم، و بن ــق گردی موف
نجـایش بودن متن عربی و عـدم گ

به این نوشتار؛ به ذکـر ترجمـه آن 
 .اکتفاء نمودم

 ترجمه متن:
بــا ســند خــود از  امــام مســلم» 

ــد ــن محم ــر ب ــدرش  وی جعف از پ
روايت کرده اسـت کـه گفـت: بـر 
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)پنجشـنبه  يههمراه داشتند. سپس روز ترو
(، بـه سال دهـم هجـری الحجه یهشتم ذ

نيـت  يـه گفتنـد، )برفته و برای حج تل یمن
سواره به آنجا رفت  حج آوردند(، پيامبر

و نمــاز ظهــر و عصــر و مغــرب و عشــاء و 
ــم ذ صــبح ــرا ی)نه ــه( را ب ــان  یالحج آن

بـه)جماعت( خوانـد. سـپس کمـی منتظــر 
ماند تا خورشيد طلـوع کـرد و دسـتور داد 

مو در نَِمره برايش برپا کنند.  يمه ای ازتا خ
ــامبر ــين  پي ــريش يق ــرد، و ق ــت ک حرک

 یداشتند کـه او در مشـعرالحرام توقـف مـ
جاهليت اين کـار  کند هم نان که آنان در

از آنجـا عبـور  پيامبر .دادند یرا انجام م
کرد تا بـه عرفـه رسـيد، ديـد کـه خيمـه را 

نصب کرده اند، در آنجـا « نمره»برايش در
)بـه طـرف مغـرب( زوال  اند تا خورشـيدم

کــرد، پــس دســتور داد تــا شتر)قصــواء( را 
 »آماده کننـد. قصـواء را آمـاده کردنـد، بـه

مردم را مورد خطـاب رفت و « یبطن الواد
خونهــا و  یبــه راسـت» :نـدفرمودقـرار داده 

اموالتان بر شما حرام اسـت ماننـد حرمـت 
اين روز، اين ماه، و ايـن شـهرتان، بدانيـد 

تمام دستورات جاهليت را زير پا نهـاده  که
ـــا ـــون ه ـــدر  یام و خ ـــز ه ـــت ني جاهلي

را کــه در  یحــق طلــب خــون یاست)کســ
 یجاهليت ريخته شده ندارد( و اولين خون

 خـون ،گـذارم یزير پا مـ را که از خودمان
 یاســت کـه طفلــ« ابـن ربيعـه بــن حـار »

سعد بود و قبيله  یشيرخوار در ميان قبيله بن
 ی(ربـاری) اسـود خـو . هذيل او را کشـت
 یاست و اولـين ربـاي یجاهليت نيز زير پا

 یگذاريم، ربـا یرا که از خودمان زير پا م
عباس بن عبدالمطلب است که تمام آن از 
اعتبار ساقط است، پس در رفتار با زنان از 
خدا بترسيد؛ چون شما آنـان را بـا عهـد و 

گرفتـه و بـه حکـم  اللهاز طرف  یپيمان
خـود حـالل کـرده ايـد و  یبراآنان را  الله

را که  یحق شما بر آنان اين است که کسان
د، یـدوست نداريد به خانه هايتـان راه نده

مرتکب اين کار شدند، به صـورت نـه  اگر
چندان شديد آنان را بزنيد. و حق آنان بـر 
شما اين است که خوراک و پوشاک آنـان 

گروهایی ) ا ياری داد و احزابو بنده اش ر 
که در روز خندق با پيامبر جن  کردند( را 

اين ذکر را سه بـار «. شکست داد یبه تنهاي
کـرد، سـپس بـه  یخواند و ميان آنها دعا م

بطـن » کـه بـه یطرف مروه پايين آمـد وقتـ
رسيد، شروع به دويدن کـرد تـا بـه « یالواد

 یصــورت معمــوله بــاال رســيديم ســپس بــ
را کـه  یتا به مروه رسيد، اعمـالحرکت کرد 

بر صفا انجام داده بود بـر مـروه هـم انجـام 
مـروه رسـيد  که در آخرين بار به یداد. وقت
دانســتم  یکــارم را مــ هاگــر آينــد» فرمــود: 

آوردم، و  ینمـ یکـردم، هـد یاين نين نم
از  یدادم. پـس هـر کسـ یآنرا عمره قرار م

با خود ندارد، بايـد از احـرام  یشما که هد
 «.خارج شود و آن را عمره قرار دهد

ســراقه بــن مالــو بــن جعشــم بلنــد شــد و 
رسول خدا! آيـا ايـن حکـم تنهـا  یگفت: ا

ــرا ــگ یب ــا هميش ــت ي ــال اس ــت؟  یامس اس
 انگشتانش را در هم فـرو بـرد و دو پيامبر

 ینه) برا. عمره داخل حج شد »بار فرمود: 
ــد ــا اب ــه ت ــال( بلک ــ«.امس ــترها یعل ــا ش  یب

 آمد، ديد کـه فاطمـه از يمن پيامبر

اسـت کـه از احـرام بيـرون  یاز جمله کسـان
پوشيده و سـرمه زده  یآمده اند، لباس رنگ

ــ ــت. عل ــت  یاس ــار او را نادرس ــن ک اي
دانست، فاطمه گفت: پدرم مرا به ايـن کـار 

عراق مـی  در یامر کرده. )جابر( گويد: عل
که از کـار فاطمـه ناراحـت ی حال گفت: در

رفتم و درمورد کـار  کرمبودم، نزد رسول ا
گفتم: من از ايـن  کرده،فاطمه از وی سؤال 

» فرمـود: کار فاطمه ايـراد گـرفتم. پيـامبر
 ، درسـت گفتـهاسـت )فاطمه( راست گفتـه

« ؟یهنگــام نيــت حــج چــه گفتــتــو  اســت.
 یتلبيه ممن  خداوند!ای ( گفت: گفتم ی)عل

)نيـت( و ماننـد تلبيـهکـنم(  ینيت م )وگويم 
همراه دارم، لـذا  یمن هد» فرمود: پيامبر

 «.از احرام خارج نشو
از  یگويد: تمام شترهايی که عل جابر

، نـدمـراه خـود آورده بوده يمن و پيامبر به
جابر( گويـد: تمـام مـردم از  صد رأس بود)

سرشان را کوتـاه  یاحرام خارج شدند و مو 
بـه  یکه هد یو کسان جز پيامبره کردند ب

در ميـان شـما  فراهم کنيـد. یرا به خوب
گذاشـته ام کـه  یود برجارا از خ یچيز 

اگر به آن تمسو جوييد، هرگز گمـراه 
ــاب  ینمــ ــهشــويد و آن کت ــرآنالل  ، )ق

باره من از شـما سـؤال  ( است. درکریم
« گوييــد؟ یخواهــد شــد، شــما چــه مــ

ی دهيم که بـه راسـت یگفتند: شهادت م
و  ءو امانـت را ادا یرا رسـاندخدا پيام 

ــپس در  ــردی؟ س ــيحت ک ــت را نص ام
ت سبابه اش را به طـرف که انگش یحال

آسمان بلند کرد و آن را به طرف مـردم 
وندا! شاهد خدا»فرمود:  داد، یتکان م

 !، خداونـداشباش، خداوندا! شاهد با
اذان و اقامـه گفتـه  سـپس.« شاهد باش
ظهر را خواند. سـپس اقامـه  شد و نماز

آورد  یجـاه صر را بـگفته شد و نماز ع
بـر و بين آن دو نمازی نخواند، سـپس 

مرکبش سوار شد تـا بـه موقـف رسـيد، 
روي قصــواء را بــه طــرف صــخره هــا و 
محل اجتماع) راه( پیاده روان را مقابـل 
ــرد،  ــه ک ــه قبل ــد و رو ب ــویش گردانی خ
هم نان ايستاد تا  زمـانی کـه خورشـيد 
کــامالً غــروب کــرد، و مقــدار کمــی از 

ره آن نـا یآن نيز از بين رفت و دا یزرد
پشـت سـر  پدید شـد. سـپس اسـامه را

 یعرفـه( بـه سـو  از خود سوار کـرده. )
مزدلفه حرکت کرد، در این حـال زمـام 

)قصواء( را چنان به شدت کشـيد،  شتر
 پاالن نزدیوکه نزديو بود سر شتر به 

ــت  ــا دس ــد، و ب ــورد کن ــاوه( برخ )کج
 یا»کرد و می فرمود:  یراستش اشاره م

مردم! بـر شماسـت کـه آرامـش 
 خود را حفظ کنيد، آرامش خود

به هـر تپـه ای از «. را حفظ کنيد
رسيد؛ افسار شترش را  یتپه ها م

کــرد تــا بــاال رود تــا  یسســت مــ
اينکه به مزدلفه رسـيد، در آنجـا 
نمــاز مغــرب و عشــاء را بــا يــو 

ذان و دو إقامه برگزار کرد و بين آ 
 «1»آن دو، نمازی نخواند.

سـپس خوابيـد تـا طلـوع فجـر،  
پس از آن نماز صبح را بـا يـو 
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را جـدا کـرده و  ی، تکـه ایحيوان
بپزند، سپس از گوشت  یدر ديگ

آنها خوردند و از آبگوشـت آنهـا 
 کرمنوشیدند. بعد از آن رسول ا

حرکـت به سوی خانه کعبه  یاز من
کرد و طواف إفاضه را انجـام داد، 
و نماز ظهر را در مکه  اداء کـرد، 

عبدالمطلب که در حال  یبنو نزد 
آب کشیدن از چـاه زمـزم و دادن 
آن به مـردم بودنـد، رفتـه فرمـود: 

ای فرزندان عبدالمطلب! اگر بیم »

آن وجود نداشت کـه سـایر مـردم هجـوم 
، گیرندآورند و دلو را از دست شما میمی

بـه گمـان اينکـه بـاال کشـيدن آب زمـزم  )
جزو مناسو حـج اسـت( مـن خـودم بـا 

ـــــتان خـــــو  کشـــــیدم و دم آب میدس
  «.نوشیدممی

پیش  یشبرا) از آب زمزم( را یپس دلو 
  «1».«از آن نوشيد   نمودند و

ــرم ــول اک ــد  رس ــه و بع ــواف افاض از ط
بقیـه ایـام »  ،مکرمـهبازگشت شان از مکه 

 شریق یعنی تـا دوازدهـم ذی الحجـه درـت
بعــد از ه روز  همــهو  ســپری نمودنــدمنــی 

جمـرات میرفـت و زوال آفتاب برای رمی 
ــی می ــرد. رم ــت ک ــابر روای ــوبن د و داو  اب

در روز  : )باب الخطبة بمنی(در
ای منی خطبه دوازدهم ذی الحجه نیز، در

روز سيزدهم ذی  نبی اکرم .ایراد کردند
ــه )روز ــ الحج ــوم النس ــد از زوال ح ر( بع

وادی » بـهو ِمنـی کـوک کردنـد  آفتـاب از
« حوادی اَبطَـ ،خيف بنـی کنانـه/ محصب

 تشریف بردند و شب را در آنجا ماندند.
ـــة آن روز و آن شـــب را در آنجـــا   و بقي

ــد، و ــت کردن ــر و اقام ــاز ظه ــر و نم  عص
 دنــد.ادا نمو آنجــا  را، در ءعشــا مغــرب و

مرکـب  سـپس بـر نگاه اندکی خوابيدند،آ 
ــ ــوار، و ب ــدا ه خــويش س ــه خ ســوی خان

و  رسـیدندبـه مکـه معظمـه  ،شدهرهسپار 
را ( طواف وداع) عبهآخرین طواف خانه ک

انجام دادند و به مردم نيز دستور دادند که 
 «7»طواف وداع را به جای بياورند.

سـید؛ به این ترتیب مراسم حج به اتمـام ر 
 های حجاج به سوی شهرهای خودکاروان

آنحضرت همراه با مهاجران  وروانه شدند 
د، تـا شـتافتنمنوره سوی مدینه  و انصار به

ــارزه  ــار و مب ــها در راه ر پیک ــر  ازالل س
  «8».«بگيرند

پیامبر گرامی اسالم زمانی که به ذوالحلیفـه 
نزدیــو مدینــه رســید، شــب را در آنجــا 

 ه، هنگام طلوع آفتاب کوکبسپری نمودند
کــه  نبــوی وارد مدینــه منــوره شــد، همــین

چشمان مبارک شان به مدینه منوره افتیـد؛ 
بـر را تکبیر گفتند، و ایـن کلمـات  سه بار

تَدُه جاری فرمودنـد: ) نزبا ُْ َك ِإلَتَه ِإكَّ اَّللَُّ َل
لَتتتتتُه اْلَحْمتتتتتُدو  َك َ تتتتت ِيَ  لَتتتتتُهو لَتتتتتُه اْلُمْلتتتتتُ و لَ 

و آيِبُتتتتتشَب تَتتتتت ئُِبشَب  ُه قَتتتتتِدي   َلُهتتتتتَشَلَلا ُكتتتتتلِ  َ تتتتتْي
 ُ َُ ِاتُدلَبو َصتَدَ  اَّللَّ َل ِلُدلَبو َست ِجُدلَبو ِلَ ل َِنت  

َدهُ  َلْلَدُهو َلَنَةَ َلْبَدُهو َلَهَم َ  ُْ َماَب َل ُْ   «٧».(اْ َ
 خداوند بزر  و برتر است. »
جـز او دیگرمعبــودی نیســت، شــریو و  

سلطنت و حمد و  همتایی ندارد، ملو و
ثنا از آن اوسـت، او بـر هرچیـزی قـادر و 

 گردیم که توبـهتواناست، در حالی باز می
کننــده و  کننــده، ســجده کننــده، اطاعــت

ــده پروردگــار خــود ســتایش هســتیم.  کنن
خداوند وعده خود را وفا کرد. بندۀ خـود 

صرت و یاری کـرد و تمـام احـزاب و ـرا ن
  «11»«ها را به تنهایی شکست داد.گروه
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و يو اقامه برگـزار کـرد، سـپس بـر  اذان
قصواء سوار شد تا به مشعرالحرام رسـيد. 
آنگــاه رو بــه قبلــه کــرد بــه دعــا، تکبيــر، 

مشـغول  خداوند یتهليل و بيان يگانگ
کامـل در آنجـا  یشد، هم نان تا روشناي

حرکت  کرمایستاد، هنگامی که  رسول ا
عبـاس را کـه  کرد؛ در حالی که فضل بن

 -سفيد و خوش رو بـود ،یزيبا مو  یمرد
با خود سوار کرده بود، زنـانی  زیبـا روی 
از کنار آنها عبور کردند، فضل پيوسته بـه 

دسـتش  اکـرم کرد. پيامبر یآنان نگاه م
ــيکن  را روی صــورت فضــل گذاشــت؛ ل
فضل رويش را بـه جانـب دیگـر بـر مـی 
گردانید و بازهم بـه آنهـا نگـاه مـی کـرد. 

از جانـب باره دستش را  دو کرمرسول ا
داد و  یدیگر، بر صـورت فضـل قـرار مـ

چرخانـد،  یرویش را به طـرف ديگـر مـ
)حرکت کردند( تا به دره ای بزر  به نام 

شـترش را  محسر،رسيدند. پیامبر اسالم
حرکت داد و راه ميانه را که به جمره  یکم

شـد در پـيش  ی)العقبـة( منتهـی مـ کبری
گرفـت، تـا اينکـه بـه جمـره ای کـه کنـار 

ــ ــت  یدرخت ــا هف ــرا ب ــيد و آن ــود، رس ب
يو دانـه  هسنگریزه  که هر کدام به انداز 

پرتـاب کـرد. و بـا  یباقال بود از بطن واد
گفـت، سـپس بـه  یالله اکبر م یهر پرتاب

( 63قربانگـاه رفـت و بـا دسـت خــودش)
کرد. سپس  یشصت و سه حيوان را قربان

ت داد تا بقیه هـدی هـا را صفر  به علی
ـــ ـــانی کن ـــود  یر هـــد، و او را ددقرب خ

شريو کرد. سپس دسـتور داد تـا از هـر 

http://www.qalamlib.co/
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ماشـــوم هـــم  دې پوښـــتنې ځـــواب یـــو د

چې ستونزه او عیب  ورکوالی شي او هغه دا

پــه هغــه چــاکې دی څــوک چــې د ګرزنــده 

ولو کې له الله تعالی څخه ټليفون په استعمال

ځان  نه وېرېږي، او له دې نعمت څخه يې د

 وي، او د یاو ټولنې لپاره عذاب جـوړ کـړ 

ــې  ينېکمرغــ دې پــه ځــای چــې د لپــاره ي

وکاروي په بدمرغي کې يې استعمالوي، دې 

ستونزې او دې ته ورته نورو ستونزو بنیـادي 

اللـه تعـالی وېـره او  دی  چې کله د عامل دا

نو برکـت  یوه کار کې ملحوظه  تقوا په

او نېکمرغي ورڅخه ختمېږي او ځـای يـې 

یسي ځکه خو مـونږ ـشر، فساد او ستوماني ن

 هغــه د ځینــو مالحظــاتو پــه وجــه د دلتــه د

استعمال لپاره ځینې الرښوونې وړاندې کوو  

ګرزنده ټليفون  که مونږ همدغه الرښوونې د

ــړو   د ــه وخــت کــې مراعــات ک اســتعمال پ

خیـر او  ی شو چـې لـه هغـه څخـه دنوکوال 

 نېکمرغي یوه فعاله وسیله جوړه کړو.

 آداب استعمالولو د موبايل د

ــد د  دا چــې موبايــل زمــونږ د ورځنــي ژون

ــسالتو د ــيله وي او د مش ــه وس ــل ښ دې  ح

ــالي د ــه تع ــتخدام د الل ــبب  اس ــايت س رض

  نـو د همـدې مقصـد لپـاره بایـد دا يوګرځ

 آداب په پام کې ونیول شي: ېالند

ــد دا هــر (۷) درک کــړي چــې  مســلمان بای

هوسایني یوه وسېله ده، یو  ګرزنده ټليفون د

مقصودي شی او یاګاڼـه نـده، هغـه موبایـل 

ټليفـون کولـو  چې ستا په الس کې دی او د

او یـا ورتــه راتللـو صــالحیت لـري، دې تــه 

انسان پـه ژونـدکې  ګرزنده ټليفون( د موبایل)

قـــدر وړ خدمتونـــه  یوســـتر رول لوبـــوي، د

انسـان سـتوماني  ورڅخه اخېستل کېـږي او د

ــپموي او ــت س ــتمني او وخ ــوي، ش  د کم

صري ټکنــالوژي دا لــوړه تحفــه پــه ډېــره ـعــ

ته رسېدلې  چا السونو هر ي سره نن سبا دآسان

عادي ټليفـون پـه پرتلـه زیـاتې  ده، موبایل د

متـال پـه توګـه ګرزنـده  ځانګړتیاوې لـري، د

رې اړه لـري، و پ ټليفون خاص په یوه شخ 

داسـې ه چې بل څوک يې نشـي وچتـوالی پـ

حال کې چې عادي ټليفـون هرڅـوک پورتـه 

 کوالی شي، ځکه چې عادي ټليفون په دفتر،

کور او یا عمومي ځای کې اېښی وي، همـدا 

راز هغه خدمتونه چې له ګرزنده ټليفون څخه 

اخېستل کېږي عادي ټليفون يـې سـرته نشـي 

 رسوالی.

ګرزنده موبایل یو له هغـو نعمتونـو څخـه دی 

 پرمختللې ټکنالوژی په مـټ چې الله تعالی د

دی، او لـه هغـه  يپه انسان بانـدې پېـرزو کـړ 

انساني ټـولنې هوسـاینه  دڅخه بنیادي مقصد 

ه او نېکمرغي ده  خو هغه څه چې مونږ يې پـ

زیاتو خلسو  خپل عملي ژوند کې وینو هغه د

ـــدمرغ د ـــدلی دی  د ۍب ـــبب ګرزې ـــه  س هغ

 درونـد غریب سړي بـار مصارف او لګښت د

زیاترو دوسـتانو او خپلوانـو پـه  کړی دی او د

عامل جوړ شـوی  يخراب اړیکو د مېنځ کې د

حیايي یوه  ېګناهونو او ب بېره ددی په دې سر

یا دا خلـل او عیـب اسرچینه ګرزېدلی دی نو 

جرم د موبایل دی او کـه  یا دااپه چاکې دی؟ 

 هغه چا چې غلط يې استعمالوي؟ د

کومه اړتیا نشته چې تـه هغـه بـدل کـړي او 

دې لپاره چې نوی موډل  یايې خر  کړي د

کـې یـې وخـت  هڅـهټليفون واخلي او پـه 

ضایع کړي، هغه شتمني چـې سـتا پـه الس 

ــې ده د ــت دی او د ک ــو امان ــالی ی ــه تع  الل

هغه په هکلـه  قیامت په ورځ به له تاڅخه د

د پوښتنه کېږي چې لـه کـومې منبـع څخـه 

لګـولی  ېالس ته راوړی او په څه شـي کـې د

وو، تركومه وخته پورې چـې سـتا پـه الس 

هغـه  ل خپله دنده سرته رسـوي دکې موبای

نوي موډل اخېستل یو داسـې  بدلول او یا د

 .کار دی چې سالم عقل يې مذموم بولي

خبرې دې د ضرورت په اندازه وشـي    (۱)

بې ضرورته ټليفون کول هـم مـالي نقصـان 

انسان صحت ته تاوان پېښـوي  دی او هم د

ــون د ــده ټليف ــې ګرزن ــه چ ــه  ځک ــان پ انس

و زړه باندې ناوړه اغېزې غوږونو او مازغو ا

یسي ـځکـه چـې هغـه مقناطـ پرې باسي دا

اثـرات ضر ـوړانګې خپروي چې زیـات مـ

 اسراف دی  چې هم داوبل دا  لري

هـم دوخـت اسـراف دی او مـال او 

 .سرفين نه خوښويـم الله

هغه څوک چې موبایل ورسره   (۸)

هغـه  وي دا نه دی ورته روا چـې د

یـا په وسیله بل مسلمان ووېروي او 

ځور ورته ورکړي هغه پـه دې ډول 

چې وېروونکي لیکونه او مسېجونه 

ــي  ــږي. همــدا راز ځین ــه ولې یوچات

 کسان چـې لـه دې نعمـت څخـه د

ــه  ــو ن ــه مېتودون ــتفادې پ ــوره اس غ
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معمـول غونـدې دل سـپي نـه  يې د

هغه حالـت پـه پـام کـې  وي باید د

ي او معذور يې وګڼي، کېدای یسـون

شي رنځور وي یـا پـه داسـې ځـای 

کې ناست وي چې په تفصـیل سـره 

او  جوماتخبرې نشي کولی لکه په 

یا هدېره او یا په یوه داسـې مجلـس 

 شي کـوالی دـکې ناست وي چې ن

خلسـو خبـرې  د ټليفون په ځوابولو

صورت کې که هغه دې ه پرې کړي پ

يـې معـذور ټليفون ځواب نکړي باید 

ــدګمان نشــي ــدې ب همــدا راز  .وګڼــي او وربان

چاته چې ټليفون شوی وي هغه ته پـه کـار ده 

هـم دغـه  چې په نادې وخت کې او یاوروسته

ه ټليفون کوونکي ته ټليفون وکړي چې هغـه پـ

کـوالی  داسې ځای کې دی چې خبرې 

په همـدې شـکل بـه زړونـه روا پـاتې وي او 

 .ږيکې نه پیدا کېه نفرت او کرکه به پ

تـه ننـوزي بایـد خپــل  جومـات( کلـه چـې 8)

( کړي Silent ( او یا خاموش)off موبایل بند)

ترڅو لمونځ کوونکي پرېشانه او مشوش نکړي 

یو چا يې بندول هېـر شـوی وي او پـه  او که د

لمانځه کې ټليفون ورته راشي فوراً دې په یـوه 

کې ه الس بند کړي ، په تېره بیا چې موسیقي پ

ځینـې کسـانو تـه چـې کلـه پـه غږول کېـږي، 

ــي  ــې ي ــي همدغس ــون راش ــې ټليف ــه ک لمانځ

پرېږدي او له دې وېرې څخـه يـې نـه بنـدوي 

 چـې لمــونځ بــه يــې فاسـد شــي، هغــه چــې د

کـوم حرکـت  السـونو بندولو لپـاره د ټليفون د

 لمانځــه او لمــونځ کوونکــو د دســرته رســوي دا 

دي ځکه خو يې بندول څه باک مصلحت لپاره 

از نورو لمونځ کوونکو ته په کار همدا ر  .نلري

نه دي چې هغـه تـه پـه غصـه کـې ځېـر ځېـر 

 ورتـه وكـړي او  وګوري او یا نامناسبې خبـرې

هغه هم په غصه شي او لویه النجه جوړه شي، 

عـزت  همد ا راز کېدای شي همدغه شخ  د

څښتن وي خو موبایل يې خالص هېـر شـوی 

 .وي

الم تتجد لتتن َلتتي ه يتت   قتت ه قتت   َل التتي  ابتت ه اتتي 
صتتلا اللتته   اقتت   إليتته النتت ْ ليقعتتشا لتته اقتت ه النبتتي

دلشه َل يقشا للتا لشلته ستجًو اتن ات ُه   لليه لسلر
َل  نشلتتت ً اتتتن اتتت ُ اننمتتت  لعثتتتدر اي تتت ين للتتتر تبعثتتتشا 

 البخاري( ).اع  ين

څخه روايت دی هغـه فرمـايي:  هله أبوهرير 

كـې یـې بـولې  يو اعرابي والړ شو او په مسجد

كرام ور والړ شول ترڅو هغـه وكړې  اصحاب 

 کـرمرسـول ا دې كار جزاء وركړي خو ته په

یـې وفرمايـل: هغـه  اصحاب منع كـړل اوورتـه

يـوه  او پرېږدۍ بولې مه وربانـدې قطـع كـوۍ

بوكه اوبه په هغه ځای باندي تویې كړي ځکـه 

چــې تاســو آســاني جــوړوونکي لېــږل شــوي 

 .یاست نه سختي جوړوونکي

موسـیقي نغمـې  کـې دپه ګرزنده ټليفـون  ( 9)

 ول ندی په کار، دا ډول نغمېثبت

(Ringtone که لـه یـوې خـوا حرامـې دي )

هوښیارانو په نظر کـې هغـه  خو له بله پلوه د

انسان کم ښکارېږي کوم چې په موبایل کې 

ــل دا د ــږوي، ب ــې غ ــیقي نغم ــې د موس  چ

 موسیقي نغمې ځینو کسانو په تېره بیا مشرانو

ــور پ او ــوته ځ ــدینو اشخاص ــوي، او دمت  ېښ

 او یــا د جومــاتونوهمـدغو نغمــو غــږول پــه 

 .مشرانو په مجلسونو کـې نـاوړه کـار برېښـي

موبايل تيليفونونه چې د ورځنـي ژونـد اړتيـا 

، په نړۍ کـې د شـا او خـوا څلـور يبلل کيږ

خو ال هـم  يمليارده خلکو لخوا کارول کېږ

د دې نسبتا نوي ټکنالوژۍ له امله د ممکنـه 

ــو  ــه راتلونک ــنځ ت ــه م ــتونزو پ ــايي س روغتي

ځانګړي ډول د مغزو د سرطان پـه اړه ګڼـې 

 .انديښنې موجودې دي

 موبایلي شرکتونه

، اللـه يهغـه عمـل چـې عـام المنفعـه و  هر

 اجـر ته ډیر يکوونک هغه اجراء د تعالی

کن پـه دې شـرط چـې ې، لـيثواب ورکو  او

نوروتـه  مخصوصاً چې هغـه او او يحالل و 

 .يکښې نغښتی و ه پ خیر

دې کــې څــه شــو نشــته چــې ګرزنــده پــه 

هغـه  ټليفون یو ستر نعمت دی چې انسـان د

په وسېله خپلې اړتیاوې په لنډ وخت او کـم 

لګښت پوره کوالی شـي، خـو ځینـې شـیان 

سـره  ۍدې نعمت له شـکر ګـذار  دي چې د

هغوتـه منافي دي، ځینې مالحظات دي چې 

 .وېښتياپه کار ده

 يکـې پـه رښـتیاهم موبـایل پـه هیـواد زمـونږ

ــیکن  ــی دي، ل ــه وړانــدې تلل چــارې مــخ پ

مالحظـات پـه موبـایلی شـرکتونوکې  يالندن

 :يټول هیوادوال مشاهده کو 

کـې  اعالنونـو شرکتونه پـه خپلـو يموبایل -1

 دا اعالنـات د يدو  د او يافـراط کـو  ډېـر

لپــاره یــوه ســتره او وړيــا منبــع  تلویزیونونــو

 .ده يدلزېګر 

اسـه، ته وروسته له تم يليفون کوونکټهر  -2

ــا ــې د دوه ی ــی، چ ــیجه راځ دې  درې مس

زیات  څخه ټول مسلمان ملت ډیر مسیجونو

 .په تنګ دی

یـاهم لږټیـټ ځـای کـې  که پـه کوټـه او -3

پوهېږي نو بې ضرورته ِمسکالونه کوي چې 

وخت  نورو د ځان او د که له یوې خوا د دا

 نورو شـتمني تـه ضیاع ده خو له بلې خوا د

اجتمـاعي آدابـو خـالف  نقصان رسول او د

 ورزي ده.

کله چې یو داسې پیغام راشي چې هغه   (۵)

خو یادروا اویابې حیايي اویا یوه ګناه او یا 

بربنډ عکسونه وي فوراً يـې لـه مينځـه وړل 

الزم دي ځکــه چــې دا پــه ګنــاه کولــو کــې 

 مرسته ده او کـه يـې چاتـه ښـکاره کـړي او

اه کـې تعـاون دی او یايې ولېږي نو دا په ګن

هغه هم په ګناه کـې شـریو شـوي او اللـه 

تعالی مونږ په ګناه کې له تعاون کولو څخـه 

ــوي او ــع ک ــايي: من ەئ  وئ  وئ  چ  فرم

ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  

 1المائدة: چىئىئ  ىئ     ی  ی  ی

د موبایل په استعمال کې بایـد اعتـدال  ( ۴)

 مراعات شي ترڅو بې ضـرورته او بېځایـه د

چـې کـوم  بـل دا  انسان شتمني تاواني نشي

کې د خبرو له اوږدوالـي څخـه ه طرف ته پ

شي ځکه چـې لـه ډېـرو اوږدو ـځور پې  ن

 .خبرو څخه هرڅوک تنګېږي

بې ضرورته ډېر ټيليفونونه ونکړاي شي   (۸)

لکه ځینې کسان چې څرنګه له خوب څخه 

راپاڅي ټليفون يې مخې ته اېښی وي یوه او 

لپاره پرله پسې ټيليفونونـه  بل ته د ګ  ش 

کوي او پـه سـاعتونو سـاعتونو يـې ټليفـون 

غوږته نېـولی وي هـم خپـل وخـت ضـایع 

 .خلك تنګوي هم نور کوي او

( چاته چې ټليفون وشي که ټليفون پورته ۱)

نکړي او یايې پورته کړي خو په خبرو کـې 
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وو،  يشـو  ساينس پوهانو لخوا پـه ګـډه تيـار

 :خپلې پايلې داسې اعالن کړي

د موبايل تيليفون د ضررونو هغو ازادو څېړنـو 

 چې د موبايل ټکنالوژۍ د کمپنيـو لـه اغېـزې

څخه پرته تر سره شوي دی، دا په ډاګه کـړې 

دي چې د موبايـل تيليفـون کارونـه د مغـزو د 

سرطان په رامنځ ته کولو کې يو مهـم د خطـر 

د مغـــزو د ســـرطان خطـــر پـــه  .فکتـــور دی

کوچنيانو کې چې موبايل کاروي، ډېر زيـات 

دی او هر څـومره چـې پـه ټيـټ عمـر کـې د 

طـر موبايل کارول پيل شي، همـاغومره يـې خ

په نامه د يو نړيوال  Medscapeد  .زيات دی

طبي سايټ د سرطاني علومـو څـانګې تـه پـه 

تر اوسه مـونږ  خپل غبرګون کې وويل چې: )

ــور پــه اړه د موبايــل ټکنــالوژۍ د  د دې راپ

کمپنيو لخوا هيڅ ډول غبرګون نه دی ترالسـه 

کـړی، هغـوی تـر دې دمـه چپـه خولـه پـاتې 

بره هم نـه ده شوي دي، هغوی د راپور يوه خ

د دې راپور په خپرېدو سـره د تېـرو  .ننګولې(

دوو لسيزو څخه را پـدېخوا تـر بحـث النـدې 

ــه او د  ــو کارون ــل تيليفونون ــوع، د موباي موض

مغزو او د خولې د لعابيه غدواتو سـرطان، يـو 

ځل بيا ګرمه شوه. کـه څـه هـم پـه دې مهمـه 

موضوع بانـدې تـر دې دمـه ګڼـې څېړنـې او 

شوې دي چې پايلې يـې يـو لـه پلټنې تر سره 

بل سره مخالفې او په ټکـر کـې وي خـو يـوه 

خبره تل پر خپل ځای پاتې وه او هغه دا چـې 

ټــولې هغــه څيړنــې او پلټنــې چــې د موبايــل 

ټکنالوژۍ د کمپنيو د مالي لګښت له احسـان 

پرته ترسـره شـوي دي، يـو ډول مونـدنې يـې 

 کلونو لپاره د موبايل ۷۴لرلي او هغه دا چې د 

 ه دمغزو اوخولې دلعابيه غدو دکارونتيليفونونو 

 .سرطان په منځ ته راتګ کې مهم رول لوبوي

 ځان ژغورنه

کـه لــه يـوې خــوا موبايـل تيليفــون د مغــزو د 

سرطان په شان د ناروغيو المل کيدای شي نـو 

له بلې خوا د همدې راپور جوړوونکي ځينـې 

رې چارې هـم ښـيي چـې پـه عملـي داسې ال 

دا خطر تر ډيره حـده کمېـدالی سره يې  کولو

شي. تر ټولـو لمـړۍ د حـل الره دا ده چـې د 

ــي  ــن لرونک ــل الي ــای ډيجيټي ــر ځ ــل پ موباي

 .تيليفونونه وکارول شي

تمـاس پـه  موقعیت ولرې، نومجبور يې چـه د

وخت کې كښته او پورته ګردش وکړی، ځکـه 

 .ضعیف دی دې شرکتونو امکانات ډیر چې د

ــل د -4 ــان اوس موبای ــولنې يافغ ــه دود او  ټ ل

څخه پوره سرغړونه شروع کړې، ځکـه  دستور

چــې  يمســؤولین کوشــش کــو  دې کمپنیــو د

 اسـالمی آواز، نـورې غیـر عالوه پـه رقـ  او

)فساد( فرهنګ په تـرویج کـې، خپـل مخونـه 

 .يکړ  تور

 د يهغـو  تـه د مشـتریانو شرکتونه خپلـو دا -5

، چـې يمسیجونه لیـږ اغواء په خاطر فریب او

 پنځو د يهغو  د کذب دي، او دروا او کامالً

دې کبیره ګناه ارتکـاب  سرقت لپاره د د افغانیو

 .دی ېکړ  ته ځان چمتو

موبایلی شـرکتونو پـه مـنځ کـې ناسـالمې  د -6

ــې د ــان د منافس ــه رایګ ــوې چ ــبب ش  دې س

 دیوارونه جـوړ تعمیراتو د لوحی او دکاندارانو

ټـول  ، اويفقط خپل نشان پـرې ووهـ کړی او

 .چټل کړی دي پانو يتبلیغاتاو  لوحو يددو  ښا

تماسونو لپاره ستندرده  يخارج او يداخل د -7

څومره چـې کـوالی شـی د  لری اوه نرخنامه ن

 .کوی سره غدر خپلو مشتریانو

 د موبايل ضررونه

موبايل تيليفون يو ډول وړانګې خپروي چې  د

 BBB: Blood د مغزو دفاعي جوړښت، چـې)

Brain Barrierلـــه  ( نـــوميږي، خرابـــوي او

ــزو د  ــې د مغ ــه ک ــه اوږد مهال ــدې الرې پ هم

سرطان عامل ګرځی. که څه هم ال تـر اوسـه د 

دې راپور  موبايل د کمپنيو ګډه ڼړيواله ټولنه د

پلټنـو او  بشپړ منلو ته تياره نه ده او د ال زيـاتو

بيا هم په نړيواله ک ه څېړنو سپارښتنه کوي خو

 .يو شمېر هېوادونه همدومره څيړنې بس بولي

موبايــل تيليفونونــو د کــارونې پــه اړه داســې  د

اعالنونه خپروي چې عام خلو، په ځـانګړي 

ډول کوچنيان يې په خطرونو خبر کـړي او تـر 

 .يياڅنګه يې هغوی ته د حل الرې چارې ښ

 موبايل او د مغزو سرطان

دليلونــه چــې د انديښــنې وړ دي تــر نامــه  ۷۴ 

کــال د  ۱۴۴۹راپـور چـې د  يالنـدې هغـه نــو 

ــه انګلســتان کــې د  ېپــه مياشــت کــاګســت  پ

يسي ټکنالوژۍ د نړيـوالې ټـولنې ـالکترومقناط

 ۵۴هېوادونـو د  ۷۵لخوا خپور شو او د نړۍ د 

تيليفونونه بايـد د النـدې ګرزنده مبايل 

په پام کې نيولو سره وکـارول  سپارښتنو

خپل موبايلونه د خبرو پـر مهـال لـه  :شی

ــل غــوږ څخــه د  ــا۷۴ ان ــو) ۸خپ نتي س

مترو( په اندازه لرې ونيسئ چې پدې کـار 

ــدازه تــر  زره  ۷۴ســره د مضــره وړانګــو ان

 .چندو پورې راکمېږی

د خبرو پـر مهـال دموبايـل لوډسـپيکر   •

چاالن کـړئ تـر څـو وکـوالی شـئ چـې 

 مبايل له خپل غوږ څخه لرې وساتئ.

  earphoneمزي لرونکي ګوشـکي يـا   •

 وکاروئ. په يـاد ولـرئ چـې بـې مـزو يـا

wireless  سيســـټمونه لکـــهBluetooth 

 .تاسې ته ګټه نه رسوي

حتــي المقــدور خپــل مشــکل د پيغــام   •

ــې  ــه الرې حــل کــړئ او د خپل اســتولو ل

ـــم  ـــې ه ـــې پيس ـــګ خپل ـــا ترڅن روغتي

 .وسپموي

کله چې موبايـل نـه کـاروئ نـو هڅـه   •

وکړئ چې له خپل بـدن څخـه يـې لـرې 

 .وساتي

ا پـه په موټر، اورګاډي ، طيـارې  او يـ   •

کليوکې چې د مبايل دستګاوې ستاسې له 

ــه  ــرې وي، موبايــل د ن موقعيــت څخــه ل

کارول كېږی ځکـه پـه دې ټولـو حـاالتو 

کې ستاسـې موبايـل د عـادي حـاالتو پـه 

 .پرتله له ځانه ډېره زياته شعاع خپروي

که موبايل ته جـدي اړتيـا نـه وي، نـو   •

 .( وساتل شي off موبايل دې ګل)

کـې دې موبايـل لـه د خوب په وخت   •

 .خپل ځان څخه لرې كښيښودل شي

کلونـــو څخـــه دټيـــټ  ۷۳لـــه   •

عمرخاونــدان دې د موبايــل لــه 

 .ئکارونې څخه ډډه وكړ 

اللَُّیتترَّ اْجَعتتْل لَتلَتتَدنَ  َهتتَذا آِانًتت  ُاْطَمِئن تتت  
َلَستت ِئَ  لِتتَوِد اْلُمْ تتِلِميَن َلَلاِ ْقنَتت  َجِميًعتت  

تتْيِ  َللَتتا َاتت  ُيَحقِ تتُق  تتَ  َلال  ِاَعتتة ِلل َّ اْلَخيتْ
ِلَیتتِذِه الْتتِبَوِد َلََْهِلَیتت  ََْجَمِعتتيَنو َلاْجَعتتْل 
ََ ََْلَم لِنَتتتتتتتت  َخ ِلَةتتتتتتتتًة ِلَشْجِیتتتتتتتتَ   َجِميتتتتتتتت

 اْلَك ِيِر.
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آب از نخستین روز پیدایش انسـان نقـش 

حیاتی و پر اهمیتی در زندگی داشته است 

و باگذشت زمان، بر ایـن اهمیـت افـزوده 

تن محـیط سـالم شده، بدون شـو، داشـ

براى زندگى انسان نعمتِـی از نعمـت هـاى 

الهى بوده و مورد ضرورت و چشـم دیـد 

همۀ انسانها است. در زمـان هـای گذشـته 

ــودگى هــوا بــه صــورت جــدى  مســألۀ آل

ــود و  ــروز مطــرح اســت نب ــه ام اینقــدر ک

آدمیان به وفـور از نعمـت داشـتن محـیط 

پـاک کــه بــا بـودن آب حفــظ مــی گــردد 

و خطـر آلـودگى محـیط  برخوردار بودند

پاک باعث درد سرشان قرار نگرفتـه بـود. 

در بـارۀ ارزش آب پـاک و  متعالخداوند 

طهور که باعث پاکی محیط می شود مـی 

  فرماید:

 48الفرقان: چک    ک  ک  گ  گچ 

بیشــتر  وکوشــش درســت آن بایــدتالش

 صورت بگیرد.

 ازآن یش آبست از وفا جويـقـن       

 ]مثنوی[ ود گزانـخ یدستـها یباز گرد  

 واژۀ آب در قرآن کریم 

استعمال « ماءٌ » آب در قرآن کریم به معنی

حيات همـه جانـداران بـه آب شده است، 

هـاى گونـاگون و نيز از نقـش بستگی دارد

ــبزى  ــين، سرس ــاى زم ــين از احي آن در زم

شـدن  گارنـ رن ،گياهان دنطبيعت، روي

کوه ها، تپه ها، بلندی های طبیعت، منظره 

ــا ــااه ــزارع و ب ــع، م ــدايش مرات ــا ، پي  ،ه

ـــاگون ـــواع گون ـــف و ان ـــان مختل  ،درخت

بیـان رفتـه اسـت، ، ی درهم پی یدههاميوه

هم نان پایین آمدن آب از آسمان که الله 

ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  چ مــی فرمایــد: 

ھ  ے   ے  ۓ ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  

 00البقرة: چۆۇ  ۇ  ۆ

است كه زمين  ذاتیشما  یخدا:  » ترجمه

)و آن را در خور اقامـت  را برايتان بگسترد

)با تمام اجرام  و سسونت كرد( و آسمان را

ــد و از  ــاخي بيافري ــان( ك ــتارگان، بس و س

ــواع  ــا آن، ان ــرو فرســتاد و ب آســمان آب ف

)گياهان و درختان و( ثمرات را بـه وجـود 

هم نـان شـاعری .« دشما گردن یآورد تا روز 

سـوره انعـام چنـین 99در ذیل معنی آیـت 

 خدا آن خدائيست كز لطف و مهرمی گوید:

 هـرــيـلى سپـفرسـتـاد باران ز ن              

 كه با آن ببخشيم جان و حيــــات

 كه از خــاك رويــد گيــاه و نـبات

 هــا سـر برونبـس سبـزه بيــارنـد

 ونـگه ير ـز خاكى كه رنگش بود ت

 هايى كه روييده استدر آن سبزه

 روى هم ايده است ها بسى دانه

از نعمت بـزر  الهـی نعمـت آب بـرای 

بشر رویدن گیاهـان، رشـد نخلسـتان هـا 

می  برای بار آوردن میوه است که الله

ـــد: ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ فرمای

  کڑ  ڑ  ک  ک   ک

 11النحل: چ...

( خداونـد بـه وســيله آن) آب:  »ترجمـه

ــا و  ــون و خرم ــان( زيت زراعــت و) درخت

انگور و همه ميوه هـا را بـراي شـما مـي 

ــد ــاره .« رويان ــاک در ب ــه پ ــان الل هم ن

ـــین،  ـــالت زم ـــات، حاص ـــدن باغ روی

کشتزارها، و رویدن دانـه و نبـات چنـین 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  مـــی فرمایـــد:

 9ق: چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ

ــه ــي را : » ترجم ــمان آب پربركت و ازآس

و بدان باغها رويانده ايـم، و  بارانده ايم،

را برآورده ايـم كـه  یدانه هاي كشتزارهائ

 .«درو مي گردد

 آباد کردن زمین توسط آب 

 آبـادینزول آب از آسمان و درپى آن، 

زمين، رويش گياهان و درختان مختلـف 

مـا انسـان هـا ها كه گوناگون ميوهبا انواع 

و ايـن مـا هسـتيم كـه از »  :ترجمه

آســـمان آب پـــاك و پـــاك كننـــده 

 «.)محيط( را نازل می گردانيم

ــت و از اینکــه رو  ــه روز، جمعی ز ب

آمار نفوس افزایش پیدا مـی کنـد، 

ساحۀ مسکونی تن  تر می شود، 

بــدین اســاس انســان بــه آب و بــه 

تنفس هوای پاک نیـاز بیشـتر پیـدا 

می کنـد و مصـارف اسـتعمال آب 

نیز بیشتر مـی شـود و بـرای صـرفه 

ـــتفاده  ـــای اس ـــویی آن و راه ه ج
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عمالً آنرا می بینیم، و احساس مـی کنـیم 

، از آيات الهى استفاده می نمایم و از آن

ڃ  ڃ  چ  چ  چاسـت: دانسته شـده

ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇچ  چ

 11النحل: چڌ

اسـت كـه از آسـمان  ذاتـیاو : » ترجمه

آبي فرو فرسـتاده اسـت)كه مايـه حيـات 

است( و شما از آن مي نوشـيد)و زالل و 

گوارايش مي يابيد( و به سبب آن گياهان 

و شــما حيوانــات و درختــان مــي روينــد 

 .«ميان آنها مي چرانيد خود را در

ــزول آب از  ــات، ن ــش از آي ــن بخ در اي

هاى ربوبيّت مستمر الهى  آسمان از نشانه

شناسانده شده كه چگونه خداى حسيم، 

ــه  ــه، ب ــا تــدبير و تقــدير حسيمان آب را ب

ريـزد و بـا آن بـه اندازه بر زمين مرده مى 

ى بخشـد؛ یکـ زمين و اهل آن حيات مى

از آثار مهم و گسـترده آب در زمـین کـه 

مسـتقیم آن  انسان از منافع مستقیم و غیـر

بـرد، احیـاى زمـین اسـت کـه در بهره مى

 بیش از ده آیه بر آن تأکید شده است. و

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ می فرماید:  الله

 114البقرة: چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

و آبي كـه خداونـد از آسـمان :  » ترجمه

ه) كه برابر قوانين منظّمي بخارها نازل كرد

به ابرها تبديل و بر پشت بادها به جاهائي 

كه خدا خواسته باشد رهسپار مي گردنـد 

ــرف و  ــورت ب ــه ص ــيح، ب ــس از تلق و پ

و باران مجّدداً بر زمين فرو  ژاله(( تگر 

مي ريزند( و با آن زمين را پس از مرگش 

، و هم نان اللـه منـان مـی .«زنده ساخته

11ق: چۇڭ  ڭ     ڭ  ۇچ :فرماید
 

ما به وسيله آب باران، سرزمين مـرده و » 

 «را زنده گردانده ايم.

 تأمین غذاى انسان در نقش آب

انسان برای ادامه زندگی و حیات و امـرار 

ــذا،  ــد غ ــود نیازمن ــت خ ــاش و معیش مع

ــن  ــه ای ــوده ک ــامیدنی ب ــوراک، و آش خ

نیازمنــدی هــا جــز از طریــق محصــوالت 

ه جـات، دانـه هـا، زراعتی هم ـون: غلـ

سبزیجات، میوه جات و غیره بدست نمی 

آید، و این همـه از منـابع آب تنظـیم مـی 

 گردد.

گونه که بشر بـه دلیـل نیازمنـدى بـه  همان

غذا و آب، همواره در طول تاریخ، نقـش 

 خـود زندگیون ئو تأثیر آب را در همه ش

و بـه آب  صورت درست درک می کندبه 

آیات  ی، بخشردپُر اهمیت می نگبا دیده 

 بیـان شـده ومربوط بـه آب از قرآن کریم 

در تأمین غذاى انسـان  آب رانقش اصلى 

نیاز مبرم دانسته است. اللـه پـاک بـا فـرود 

ــات را رزق و روزی  ــوه ج آوردن آب، می

بــرای انســان پیــدا کــرده. و هم نــان مــی 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ فرماید: 

ى  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

 30 - 01عبس: چۆئ   ۈئ

ــه :  »ترجمــه ــه گون مــا آب را از آســمان ب

سـپس زمـين را مـي ، شگفتي مـي بـارانيم

در آن دانـه ، شسافيم و از هم باز مي كنيم

ها را مي رويانيم)كـه مايـه اصـلي خـوراك 

ــت( ــان اس ــوردني را، انس ــان خ و ، و گياه

اي و باغهـــ، درختـــان زيتـــون و خرمـــا را

، و ميـوه و َچراگـاه را، پردرخت و انبـوه را

 شـما و چهـار یبراي استفاده و بهـره منـد

دانـه هـا. مـراد دانـه «: َحبّـاً »  «.پايان شـما

هائي است كه مايه اصـلي تغذيـه انسـان و 

بسياري از حيوانات است. اگر دانه ها يك 

دو سـالي بــر اثـر خشسســالي قطـع شــود، 

ا مـي و گرسنگي تمام جهـان را فـر  یقحط

، ذكر اين دو ميوه «:َو نَْخالً  َزيْتُوناً » گيرد . 

 یبدان خاطر اسـت كـه داراي مـواّد غـذائ

  سودمند و سالمت آفرينند.

الله پاک در قرآن کریم نیـز آب را وسـیله 

ــان  ــات بی ــده جانهــا و نبات حیــات همــه زن

ــت. ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ  نمــوده اس

 99األنعام: چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

ــه ــیو ا:  »ترجم ــر(  ذات ــه از) اب ــت ك اس
آسمان، آب) باران( را فرو مـي فرسـتد، و 

آن  هبا قدرت سـتر  خـود( بـه وسـيل ما)

 .«رستنيها را مي رويانيم هآب، هم
نقش آشکار آب در روياندن هر نوع گياه 
و درختي، نقش كاماًل روشـن و هويـدائي 
است. شخ  روستائي و شـهري، و غيـر 

انا ايـن را مي متمّدن و متمّدن، و نادان و د
ــد ــ، دان ــت ب ــش آب در حقيق ــا نق سي ـاّم

ابعـاد فـراخ تـر و  یباالتر و بزرگتـر و دارا
 است.  وسيع تر هگستر 

شى از نیازهـاى غـذایى ـشر، همواره بخــب

 ؛ از ایـنندکخود را از طریق دام تأمین مى

رو پــرورش دام بــراى تــأمین ایــن نیــاز، از 

آن اهّمیّت زیادى برخوردار بوده است. قـر 

کریم، بـر نقـش و تـأثیر آب بـر ایـن نیـاز 

انسان، یعنى پرورش دام نیز تأکید کـرده و 

هاى الهى به انسان برشمرده آن را از نعمت

الله پـاک بـرای فـرآورده هـای ایـن  است.

حاصـالت کـه از زمـین از برکـت آب مـی 

ڃ  ڃ    ڄڄ   ڄ  ڄچ  روید، می فرماید:

 14طه: چڃ  ڃ  چ  چ

رآورده هــاي گيــاهي، از ايـن فــ: » ترجمــه

هــم( خودتــان بخوريــد و هــم چهارپايــان 

)در آن( ب رانيــد. مســلّماً در ايــن  خــود را

امور، نشانه هاي روشـني)بر اثبـات وجـود 

كـه  یكسـان یخدا و يگانگي او( است برا

 «.عقل سالم باشند یدارا

 نقش آب در رفع تشنگی

ــع تشــنگی  ــرای رف اهمیــت آب از آنجــا ب

 قـوم موسـیجایگاه خاصی دارد کـه 

تشنگی برای همـه چیـره بودند و در بیابان 

برای رفـع تشـنگی از  ، موسیبود شد

الله پاک، طلب آب نمود. الله منان 

برای ایشـان چشـمه هـای از آب را 

  می گوید: کردهمشخ  

 چ...ک   ک  گ  گ  گ ...چ

 11البقرة:  

 از روزی خـدا بخوریـد و:» ترجمه

 الله پاک می فرماید: «بنوشید.

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ    چچ 

 19الطور:  

بـه پـاداش كارهـائي كـه : » ترجمـه
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كرده ايد بخوريـد و بياشـاميد، گوارايتـان 

به سبب آن ه کـه انجـام مـی دهیـد!،  باد

خداوند پاک در این آیت برای نوشـیدن 

 «.آب می گوید گوارا و بی درد بنوشید

پـرور دگـار در وصـف بهشـتیان در برابــر 

ر دنیا انجـام داده انـد. کارهای نیکی که د

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ می فرماید:

 04الحاقة: چۈ   ۈ
ـــه ـــه در  در» :ترجم ـــائي ك ـــر كاره براب

داده  یروزگاران گذشـته) دنيـا( انجـام مـ
 !«.ايد. بخوريد و بنوشيد، گوارا باد

ــرم ــین رســول اک ــاثیر  هم ن ــاب ت در ب
گزاری آب در وجود انسان برای شـخ  

ه مبـارک رمضـان صائم و روزه دار در مـا
هنگام افطار توصـیه مـی نمایـد کـه روزۀ 
خود را با خرما و یا با آب افطـار نماینـد: 

ثَتَبَ  ا ْجُ   َ َهَب الظََّمُُو َلالْتدتَلَِّ  اْلُعُ لُ و لَ »
َُ اللَّهُ   .«ِإْب َ  

تشنگي رفـت و بـه ر  هـا آب :»ترجمه

 .«اجروپاداش به ما رسيدرسيد وان شاءالله 

 ت و پاکیآب وسیلۀ طهار 

الله متعال زیبا اسـت و زیبـائی هـا را مـی 

از زیبائی خوشش می آیـد و از  پسندد و

پلید و زشت بدش مـی آیـد،  یانسان ها

بدین سان انسان همیشـه خـود را پـاک و 

پاکیزه نگهدارد که این پاکی ظاهری برای 

 انسان توسط آب بدست می آید.

ــه  ــی فرمایــد:  الل ڃ   ڃ  ڃ  چ م

ڇ  ڇ    ڇ   چ  چ  چ  چ  

به نقش و تأثیر آب را در  آیه، نگرش قرآن

 هـاى پاکیزگى محیط زنـدگى کـه از نعمـت

 دهد.خدا بر انسان است، نشان مى

آب کــه مایــه حیــات اســت و تمــام هســتی 

ه موجودات زندگانی خود را مدیون این مای

 حیاتی می دانند. 

هم نين كندن درختان و گياهان آن ممنوع 

شود كه اين دستور ارتباط است، روشن مى

ــاک و  ــيط پ ــظ مح ــأله حف ــا مس نزديســى ب

نگهدارى گياهان و حيوانـات آن منطقـه از 

 فنا و نابودى دارد.

بیان نمـوده  برای آب اهمیت بسیار پیامبر

است و حتی از آلوده کردن آب امت را بـر 

 می فرماید: حذر داشته است و

اِئرِ »   ُِ الدَّ َُدُُكْر ِاي اْلَم   .«َك يَتُبشَلنَّ ََ

هــیچ کســی حــق نــدارد در آب » : ترجمــه

و هم نـان در حـدیث  «.ایستاده ادرار کند

 آمده:  به روایت جابر یدیگر 

 «.انه نََهى أَْن يُبَال في الَماِء الرَّاكد» 

ــه ــامبر»: ترجم ــردن د پي ر آب از ادرار ک

هرگونـه آلـوده کـردن « راکد نهي فرمودنـد.

آب، محالت عمومی، راه ها، پیاده روهـا، 

سـبز،  تسرک ها، راه روها، معبرها، ساحا

، پارک های بزر  را گاه هامحالت تفریح

 آلوده کردن با انداختن زباله ها، کتافات، و

کردن آب های آشامیدنی، زراعتـی،  مکدر

همـۀ آب  آبشارهای زینتی و در کـل ضـیاع

هــا گنــاهی بزرگــی در دیــن و آمــوزه هــای 

 دینــی مــا اســت. از ایــن رو در حفــظ و

ــدن و ــل ش ــت قای ــداری، اهمی ــرفه  نگه ص

 به آن کوشا باشیم.  یجوی

بــرای  در احادیــث رســول معظــم اســالم 

ــت آب و آلــوده  ــظ ونگهــداری درس حف

نشدن آن به مکروب ها می گوید که دهـن 

 ت وشراـظرف هـای خـود را ببندیـد تـا حـ

در  مکروب ها وارد ظرف های شما نشـود.

در بـاره آب  کـرمحدیث دیگری رسول ا

َلكتتتشا  غطتتشا اإنتت ُ ل» چنــین مــی فرمایــد. 
ال ق ُ انب اي ال نة ليلة ينمه ايی  لل ُ ك يمت  
لننت ُ لتتيس لليته غطتت ُ َل ستتق ُ لتيس لليتته لكتت ُ 

 .« إك نمه ايه ان  ل  الشل ُ

د: سـر می فرمایـ کرمرسول ا» : ترجمه

ظرفهای غـذا را ببندیـد، دهـان ظرفهـای 

آب را بپوشانید، چرا که در هر سال شبی 

است که بیماری وباء در جهان منتشر می 

شود، و در هر ظرفی غذا یا آبی کـه سـر 

 «آن پوشـیده نباشــد ایــن وبـاء مــی افتــد.

محیط پاک طبیعی تأثیر شگرفی بـر روح 

و روان آدمــــی دارد، محــــیط پــــاک و 

رّم، زندگی را شاداب و معطـر آراسته و خ

مـــی ســـازد. شـــنیدن آواز روح بخـــش 

پرندگان، ترنم لطیـف جویبارهـا، ُشرُشـِر 

دلربای چشمه سارها، صـفای سـبِز سـبزه 

زارها، نسـیم لطیـف کوهسـارها، جنـبش 

دلنشین درختان و زیبـایی شـهر و دیـار، 

ــر  همــه و همــه تــأثیر شــگفت انگیــزی ب

از  زندگی و حیات انسان دارند. هر کسی

تماشـــای چنـــین منظـــره هـــای زیبـــایی 

احساس آرامش و نشاط کرده و امنیت و 

آســایش را در حیــات خــویش احســاس 

از هوای معطر آن استشـمام مـی  نموده و

کند. بر عکس، آسیب رساندن به محیط 

ــاک ــای  ،پ ــردن صــدمات و زیانه وارد ک

 شریت و زندگی آنانـب رجبران ناپذیری ب

 می رساند. ضرر

ــابرین آن ــ ــرآن بن ــات ق ه در روشــنی آی

 کریم و احادیث گُهـر بـار پیـامبر اکـرم

بیـان نمــودیم اینسـت کــه ارزش بیشــتر و 

اهمیــت دادن فــراوان بــه آب را دارا مــی 

نگهداری آن  به صرفه جویی و لذا باشد.

توجه جدی نمـاییم تـا بتـوانیم بـا تنظـیم 

و حیـات همگـان درست آب در زندگی 

، فضــائی ســر ســبز و خــرم، هــوای پــاک

و بـا روزی وافر و حـالل و زنـدگی شـاد 

در خــدا نخواســته  ،داشــته باشــیمنشــاط 

نداشــتن بــه آب همــه چیزهــا را  یتــوجه

ناســالم  آلـوده کـرده، محـیط را ناپـاک و

خطرنـاک  حتی امراض مهلو ونموده و 

ســاری را در جامعــه در قُبــال خــواهیم  و

 داشت.
 

 11األنفال: چڇ

و از آسمان آب بر شـما » : ترجمه

بارانــد تــا بــدان شــما را) از پليــدي 

ــت ــاكيزه دارد و كتاف ــماني ( پ  جس

)وسوسه هاي( شـيطاني را از شـما 

در آیـِت دیگـری  «بـه دور سـازد.

ک    ک  چ الله متعال مـی فرمایـد:

 48الفرقان: چک  گ  گ

و ايــن مــا هســتيم كــه از »:ترجمــه

 ان آب پـــاك و پـــاك كننـــدهآســـم

 «گردانيم. ی)محيط( را نازل م

در ایـن « طهـور» اّما اسـتخدام واژه
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عـالج  د د ترهګرۍ ابعاد،ګواښونه او

 :وسیلې

سپټمبر د یوولسمې م کال د ۱۴۴۷: د۷

له ئد پيښې څخه وروسته د ترهګـرۍ مسـ

 لو په سرکې راغله.ئپه نړۍ کې د مس

سره له دې امکان شته چې په عام ډول 

ۍ اطالق د تـاوتریخوالي او سره د ترهګر

افـراد،  ېاو عمل چ ېګواښ په هرې کړن

هیوادونه یې په یـو بـل تـر سـره  او ټولنې

تـر اوسـه یـو نـا کوي وکړو. دغه مفهـوم 

یو نا تعریف  ېپیاندل شوی او په بله معن

 .شوی مفهوم دی

فهـوم پـه بیالبیلـو ږ ګـورو چـې دا ممو

ږي چې د بیالبیلو لـورو ېډولونو کارول ک

د ګټو د خوندي کولو لپاره که هغه افـراد 

ې وي او یا هـم دولتونـه وي وی، که ټولن

 ږي.ېغوره ک

چې تروریـزم پـه اوسـنۍ  ،روښانه شوه

 نه کې د غربي نړۍ د خلکو د ویرولـو زما

ږي. تر څـو ېکه الره بلل کلپاره یوه اغیزنا

وکوالی شي له دغې الرې څخه خپل یو 

لړ سیاسـتونه تطبیـق کـړي. د ترهګـرۍ د 

اصطالح لپاره تر نن ورځې کوم جامع او 

مــانع تعریــف نشــته ســره لــه دې چــې د 

 ترهګرۍ د دقیق تعریف او پیاندنې لپـاره

 ږي.ېلیدل ک بیړنۍ اړتیا

ه لکـه د وایـي خبـر خلـو ږ ځینې زمو

ږ متخصصـو او لمر په شان روښانه ده مـو

پوهانو ته اړتیا نلرو چې هغه څه مـونږ تـه 

تفسیر کړي چې واضح دي او تفسـیر تـه 

 اړتیا نه لري. 

]مسلمانان[  مګر ستونزه دلته ده چې مونږ

یواځې په دې نړۍ کې ژوند نه کـوو. کـه 

م لـوړ شـي چـې د زمونږ غږونه څومره ه

آسمان تر منارو هم ورسیږي نو بیا هم نـه 

شي کوالی چې د نړیوالو رسنیزو وسـایلو 

چې د نړۍ لوی قدرتونه یـې تـر شـا والړ 

دي او د هغې الرې شپه او ورځ څه چې 

ــه  ــاره کــړي مقابل ــه خپ غــواړي خلکــو ت

ا د معلومولـو لپـاره وکړي. د ترهګرۍ معن

او ســـازمانونو، پوهـــانو  ځینـــو نړیوالـــو

متخصصینو یو لـړ هڅـې کـړې وې مګـر 

نوي څه یې و نه موندل. مونږ کولی شو د 

دغو سازمانونو او پوهانو د هڅو نتیجه پـه 

 الندې دریو عناصرو کی را و نغاړو.

شروع ـ: ترهګرۍ د تاوتریخوالي نا مـ۷

 استعمال دی. 

 : هدف او موخه یې د عـامو خلکـو۱

 ویرول دي. 

سـته : ترهګرۍ د سیاسي موخـو د ال ۸

 ږي. مګـر داېـراوړلو لپاره په الر اچول ک

هڅې او کوښښونه تـر هغـې ک ـې و نـه 

رسیدل چې امکان یی لرلی په هغې سـره 

ــې د  ــتالط چ ــډون او اخ ــه ګ ــونږه هغ م

ترهګرۍ او مشروع مقاومت تر مـنځ دی 

ترهګـرۍ  هلرې کړی وی، چې کومه یـو 

 ده او کوم مشروع مقاومت.

 د ترهګرۍ تاریخ

خوالۍ او ترهګري په تاوتری ېکه چیر  

د اسـالم پـورې  ېاوسنۍ زمانه ک

په ناحقه او اسالم سره د دښـمنۍ 

ږي. نـو تـاریخي ېـله امله تـړل ک

حقايق دې ته اشاره کوي چـې د 

انســانیت پــه تــاریخ کــې لمړنــی 

چې د یهودانـو  ترهګریز سازمان

د یوې تندروې ډلې او یـا فرقـې 

الرویـانو  د ځینـو {zelot}زیلوت

پیړۍ په ورسـتیو  په الس د لمړۍ

کـې جــوړ شـوی وو، چــې دوی 
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په هغه وخت کې فلسطین ته د هیکل د 

جوړونې لپاره چې په دویـم معبـد سـره 

 پیاندل کیږي راغلي وو.

د دې سازمان غړو به د خلکو په منځ 

کـې د وېــرې خپرولـو پــه موخـه خپلــې 

کړنې او اعمال په رڼا ورځ په جشنونو او 

 محفلونو کې تر سره کول.

هم ترهګریز جرمونه د تـاریخ که څه 

پــه اوږدو کــې لــه اســتتنا پرتــه پــه ټولــو 

که هغه  ،ملتونو او خلکو کې دوام درلود

د اســـالم څخـــه مخکـــې وو او کـــه  

وروسته. که چیرته د سپتمبر د یوولسمې 

رې شـوی پیښه کې په مسلمانانو تور پـو 

ې تروریزم د چوي نو دا په دې معنا نده 

 نړیوالو جګړو کې وشوه.

شـپیتو ملیونـو  جګړو قربانیان تر او د دواړو

 ډیر انسانان وو.

د سپټمبر تـر یوولسـمې مخکـې چـې د  

تیرې پیړۍ دویمه نیمه کیږي پـه اروپـا کـې 

ترهګریزې ډلې رامنځنته شـوې سـربیره پـر 

دې ډیر وخت مسلمانان د ترهګرۍ قربانیان 

 .وو

 {srebenica}م کـال د سریبنسـا ۷۹۹۴په 

 په ښـار کـې د صـربیانو پـه الس د ڼړیـوالې

ــولنې ا ــر ټ ــو ت ــو د ځواکون ــري ملتون و ملګ

النـــدې د اتـــو زرو څخـــه زیـــاتو  ســـترګو

 ي،ده بوســنیایي مســلمانانو وژل بــل څــه نــ

نـو لـه  ،مګر د ترهګرۍ تر ټولو بده بڼـه ده

دې نه جوتیږي چې ترهګـرۍ یـوه نړیوالـه 

 پدیده ده چې نه دین لري او نه وطن.

مسلمانان هم د نـورو خلکـو پـه شـان لـه 

نـو  ،او سـرټکويترهګرۍ څخه ځـوریږي 

ــه  ــواځې پ ــې ی ــاتی وي چ ــکاره زی ــه ښ داب

مسلمانانو د تاوتریخوالې او تیري تور پورې 

 شي.

نو اسالم داسې دین دی چـې تیـری یـې  

حرام کړی او د ظلم سره یې جګړه کـړې او 

نفـس د حرمـت یـې  يکوي یـې او د انسـان

 درناوی کړی.

: د ترهګــرۍ ډولونــه: ترهګــرۍ ډیــرې ۸

دای شـي پـه ېـاد لـري کبڼـې او بیالبیـل ابعـ

اوســني وخــت کــې یــې ښــکاره بڼــې هغــه 

سازمانونه وي چې سیاسي موخې لـري خـو 

دغه موخو تـه د رسـیدو لپـاره یـې دینـي او 

ــواړي د  ــتي او غ ــامې ور اغوس ــذهبي ج م

ــه  ــه الرې دغ ــرۍ ل ــاوتریخوالي او ترهګ ت

 موخو ته خپل ځان ورسوي.

همدا رنګه د تروریزم له ډولونـو څخـه د 

ری دی چې کله یو هیواد د ټولو ېهیوادونو ت

اخالقی ارزښتونو نړیوالو قوانینـو او عرفونـو  

په خالف په یو بل هیواد تیـری وکـړي، پـه 

دې نیت چې شتمنۍ یې لـوټ او تـاالن 

ونکي هیـواد د اثـر النـدې او د تیري کو 

خپلې پالیسۍ او پالنونه تطبیق وي تر څو 

 کړي.

یرغلګر هیواد معموال د خپل تیـري د 

لپاره په زړه پورې شعارونه کاروي  توجیه

ــره د  ــعارونو س ــه ډول ش ــه دغ ــواړي پ غ

 خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي.

لکه وایي د دې لپاره مـو حملـه وکـړه 

چــې د تیــري کــړل شــوي هیــواد وګــړي 

وژغورو او یا نور داسې کمزوري اسباب 

یادوي چې هوښیاران په دې بهـانو بـاور 

ي نشي کوالی ځکه چې انساني همـدرد

 کې ځای نلري. په داسې حاالتو

په حقیقت کې نور اسباب شتون لـري 

چې په بشپړډول د هغه څه نه توپیر لـري 

 چې دوی یې وایي.

نو دا په اوسني وخت له هی ا پټه نده  

چې د نړۍ لویو ځواکونو د خپلو حقونو 

د السته راوړلو لپاره یوه نوې ناسمه بڼه د 

 مشروع مقاومت پـه نـوم د ترهګـرۍ پـه

 لیست ور زیاته کړه. 

سره له دې چې نړیوال قـانون د مظلومـو 

ولسونو سـر کـې والړ دی چـې د خپلـو 

حقونو نه دفاع کوي او د بهرنیو ځواکونو 

 اشغال ردوي. 

ځینې نیواکګر دولتونه پـردې توانېـدلي، 

څو هغه څـه چـې د مظلومـو ملتونـو لـه 

لورې د خپلو حقوقـو د دفـاع پـه موخـه 

ګرۍ پـه نـوم مـروج ږي، د ترهېترسره ک

 کړي.         

 دوام لری ...

 

ه اسالم د فطرت او طبیعـت څخـ

 دی.

بلکــه دغــه پیښــه د ترهګریــزو    

ــو  پیښــو د اوږدې سلســلې د کړی

څخه یوه کړۍ وه چې انسانیت و 

 پیانده. 

زمونږ نه هیریږي چې د تیـرې 

پیړۍ په لمړۍ نیمـه کـې اروپـا د 

 تــاوتریخوالي د یــوې بــدې بڼــې

شاهده وه چې ننداره یې پـه دوو 

ــه  ــزم پ روښــانه شــوه اــې تروری

اوسنۍ زمانه کې د غربـي نـړۍ د 

که  خلکو د ویرولو لپاره یوه اغیزنا

ږي. تـر څـو وکـوالی ېالره بلل ک

شي له دغې الرې څخه خپل یـو 

 لړ سیاستونه تطبیق کړي.

د ترهګرۍ د اصطالح لپاره تر نن  

مانع تعریـف  ورځې کوم جامع او

نشته سره له دې اې د ترهګرۍ د 

 دقیــق تعریــف او پیېنــدنې لپــاره

 بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي.
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از آنجایی که معلوم است و همیشـه در 

و در زنـدگی  تقویـت تعـامالت انسـانی

شری ممسن است به حقـوق ديگـران ـب

ــالم  ــدس اس ــن مق ــد، دي ــه وارد كن لطم

عنوان حفـظ مـا تقـدم كليـه در هـای به

و سـتم را مسـدود نمـوده اسـت و  جور

پيروان خود را به صلح و صفا وحدت و 

ــازی و  همبســتگی صــداقت و راســت ب

داشتن روابط حسنه فـردی و اجتمـاعی 

کس بـا داشـتن دهـد تـا هـیچعادت می

نيـروی ايمـان نتوانـد بـه حـريم مقـدس 

 همسايگان تجاوز نمايد.

  :چنان ه که الله متعال می فرماید

ں     ڱڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  

 31النساء: چۓے  ے

ــادت  ) »: ترجمــه ــد را عب تنهــا( خداون

کنید و هـیچ چیـزی را شـریو او قـرار 

ندهید و به پدر و مـادر، خویشـاوندان، 

ــــان،  ــــدگان و بی ارگ ــــان، درمان یتیم

همسایگان خویشاوند و غیر خویشاوند، 

ه مانـــدگان، دوســـت نزدیـــو، در را

 «.بندگان و کنیزان، نیکی کنید

ل ئشتَة  ضت  اَّلل تعت ل   لن التِن لمتَ  ل ل »
ه يتتتلنیتتت  قَتتت ك: قتتت ه  ستتتشُه اَّللَّ صتتتل  اَّلل لل

َات   َاَه ِجْب ِيتُل يُشِصتيِني لِ لجت ِ  ُدَّتا »لستلر:

 «.متفٌق عليه » «ظََننُ  ََنَُّه سُيَش ِ ثُهُ 

 از ابــن عمــر و عایشــه »: ترجمــه

 فرمودنـد: ده است کـه پیـامبرروایت ش

جبرئیل پیوسته در مورد همسـایه بـه مـن »

ای که گمان بردم فرمود تا اندازهتوصیه می

 (.۸۵۸) « می بردهمسایه ار   از

 ستشه اَّللَّ صتل  قت ه: قت ه   لن َلي   ه   ل)
يَت  ََلَتت      ِإ ا طََبْختَ  َاَ قَتتًةو  »ه لستتلر:يتاَّلل لل

َُه و لَ  َُْكِثْ  َا   «.رواه مسلم»(َع َهْد ِجيَ اَن َ تتَ  َا

إب خليلتي  »اي  لايتة لته لتن َلتي     قت ه:  ل
ِإ ا طبْختتَ  »ه لستتلر ََْلَصتت ِني: يتتصتتل  اَّلل لل

َُُه ثُتتتترَّ اْنظُتتتتْ  ََْهتتتتَل لَتْيتتتت ه ِاتتتتْن  َُْكِثْ  َاتتتت  َاَ قتتتت ً اَتتتت
َُِصْبُیْر ِاْنَی  ِلمْعُ لفه   «.ِجي اِنَ و َا

 روایت شده است که  از ابوذر: ترجمه

ــامبر ــد:  پی ــاه  »فرمودن ــاذر! هــر گ ای اب

ــن و  ــاد ک ــش را زی ــی، آب آبگوشــتی پخت

 (۸۵۱) .ات را به یاد داشته باشهمسایه

آمده  در روایتی دیگر از مسلم از ابوذر

مــرا  دوســتم؛ پیــامبر»اسـت کــه گفــت: 

وصیت فرمود که هرگاه آبگوشتی پختـی، 

هـایی آبش را زیاد کن، سپس بـه خانواده

ایت توجه کن و به طور نیو هاز همسایه

 «.آن غذا به آنان بده و پسندیده، از

ه يتََب النبي صل  اَّلل لل  لن َلي ه ي   ل) 
و لاَّللَِّ ك يُتتتتتْهِاُنو لاَّللَِّ ك يُتتتتتْهِانُ »لستتتتلر قتتتت ه: 
؟ قت ه: « لاَّللَِّ ك يُتتْهِاُن  ِقيتَل: اتْن يت   ستشَه اَّللَِّ

ُْاُن ج  ُُه لَتَشائَِقهُ »  «.متفق عليه »(«الَّذي: ك ي

: فــي روايــةو ) ك  كيَتتْدُخُل الجنَّتتة َاتتنْ »مســلم 

ُْاُن ج  ُُه لَشائِقهُ   . (اْلَبشاِئُق اْلَ َشاِئل َلالشُّ ُّل ُ «.ي
روایت شده اسـت  از ابوهریره: ترجمه

بـه خـدا سـوگند  »فرمودنـد:  که پیـامبر

ایمان ندارد، به خدا سوگند ایمان نـدارد، 

 ، سؤال شـد:«به خدا سوگند ایمان ندارد!

ای رسول خدا! چه کسـی ایمـان نـدارد؟ 

اش از خطـر کسی که همسـایه»فرمودند: 

 (.۸۵۳«)ی او ایمن نباشدشرارت و فتنه

:  و ك يَتْدُخُل الجنَّتة َاتْن ك  »في رواية مسلم 
ُْاُن جتت  ُُه لَشائِقتتهُ  در روایــت دیگــری از «. يتت

 مسلم آمده است:

ن اش از شر او ایمـهر کس که همسایه » 

 «.شودنباشد، داخل بهشت نمی

ل  اَّلل لليته قت ه  ستشه اَّللَّ صت»لنه ق ه:  ل)
َُ الُم تِلَم ِت ك َتْحِقتتَ بَّ جتت  َ   : »لستلر يَتت  ِنَ تت 

 .متفٌق عليه (لج  تَِی  َلَلْش ِاْ َسَن َ   ه 

روایـت شـده  هریـره از ابـو »: ترجمه

 فرمودند: است که پیامبر

ـــد زن »  ـــلمان! نبای ـــان مس ای زن

ی خــود بــه( زن ای)هدیهمســایهه

اش را کوچــو بشــمارد، همســایه

ـــای  ـــف پ ـــتخوان ک ـــه اس اگرچ

 (۸۵۹«)گوسفندی باشد

 ه لستتلريتتل  اَّلل للصتتللنتته ََب  ستتشه اَّللَّ )

ـــال:  َْ جتتت    جتتت  َُه ََْب يْ تتتِ َ  »ق ك يَْمَنتتت
ثُتتتترَّ يَتُقتتتتشُه ََلتتتتش «  ِهِ َخَشتتتتَبًة اتتتتي ِجتتتتدا

و لاَّللَِّ لْنَیتتت  اْعِ ِضتتتينَ َاتت لي ََ َاُكتتتْر ه ي  :
 .متفٌق عليه(   اينَّ لی  لْيَن ََْكَد ِاُكرْ 
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و لُ ِلي« َخَشتتتتتتبهُ »ُروى  َِ  ل ِإَضتتتتتتت اَِة لالجْمتتتتتتت

َ اِد. « َخشَبةً » قشله: ا لي  ل)ل لدَّْنشِيَن َلَلا اِإاتْ
 . (ََ َاُكْر لْنَی  ُاْعِ ِضيَن: يعني لْن هِذِه ال ُّنَّةِ 

ــوهریره »: ترجمــه روایــت شــده  از اب

همسایه نباید »فرمودند:  ه پیامبراست ک

اش شود که اگر نیاز داشت، مانع همسایه

ــرد ــرو ب ــوارش ف ــوبی در دی ــپس «چ ؛ س

که شما  بینمگوید: چرا میمی ابوهریره

خـدا از این سـنت رویگـردان هسـتید! به

های شـما سوگند! این )سنت( را به شـانه

کـردن دسـتور  کنایه از اجـراخواهم زد. )

 (.۸۴۴) «است

ه لستتتلر يتتلنتته ََب  ستتشه اَّللَّ صتتتل  اَّلل لل ل)
َاْن َك َب يُتتْهِاُن لت َّللَِّ َلاْلَيتْشِ  اآلِختِ و اَتو »ق ه: 

َاتتتتْن َكتتتت ب يُتتتتتْهِاُن لِتتتت َّللَِّ لاْلَيتتتتْشِ   يُتتتتتْهِ  َجتتتت  َُهو لَ 
اآلختتِ و اَتْليكتت ِْ  َضتتْيفُهو َلَاتتْن َكتت َب يُتتتْهاُن لِتت َّللَِّ 

 (ََْل لَِيْ ُك ْ  َلاْليشِ  اآلِخِ و اَتْلَيُقْل َخْي اً 
 .متفٌق عليه»

ــوهریره از »: ترجمــه روایــت شــده  اب

هر کس بـه  »فرمودند:  است که پیامبر

ـــــان دارد،  ـــــت ایم ـــــدا و روز قیام خ

اش را اذیت نکنـد، هـر کـس بـه همسایه

خدا و روز قیامت ایمـان دارد، مهمـانش 

را احترام بگذارد، هر کس به خدا و روز 

نیـــو  قیامــت ایمـــان دارد، یــا ســـخن

 (.۸۴۷«)بگوید، یا ساکت باشد

لتتن َلتتي ُ تت ْيح الُخمالتتيِ  ََب النبتتي صتتل   ل) 
َاتتتْن َكتتت َب يُتتتهِاُن لِتتت َّللَِّ »لستتتلر قتتت ه:  لليتتتهاَّلل 

اْن َكت َب  لاْليْشِ  اآلِخِ و اَتْلُيحِ ْن إِلا ج  ِِهو ل

 (.۸۴۱«)بگوید، یا ساکت باش

ق لتت : قلتت : يتت   ستتشه اَّللَّ  للتتن ل ئشتتة) 
إلتتا  »و اَتتِنلا ََيِ یمتت  َُْهتتِدى؟ قتت ه:ِإبَّ لتي َجتت  َْينِ 

 «.رواه البخاری» (ََْق لیِم  ِاْن  ل ل ً 

از حضـرت عایشـه روایـت شـده : ترجمه

سـؤال کـردم:  است که گفـت: از پیـامبر

ن دو همسـایه دارم، بـه ای رسول خدا! مـ

شان )غذا یـا ماننـد آن( هدیـه کـنم؟ کدام

اش بــه تــو بــه آن کــه در خانــه»فرمودنــد: 

 (۸۴۸«)تر استنزدیو

قتت ه: قتت َه  ستتشُه  للتتن لبتتداَّلل لتتن لمتت ) 
خيتتتُ  ا صتتتح ِب »ه لستتتلر: يتتتاَّلل صتتتل  اَّلل لل

لند اَّلِل تع لا خيتُ هر لةت ُِبِه ل خيتُ  الجيت اِب 
 .(«يُ هر لج  ِهلند اَّلِل تع لا خ

 .« رواه الترمذي وقال: حديث حسن » 

روایت شده  از عبدالله بن عمر: ترجمه

ــامبر ــه پی ــت ک ــد:  اس ــرین  »فرمودن بهت

دوستان نـزد خـدا، کسـی اسـت کـه بـرای 

ــرین همســایه ــر و بهت ــزد دوســتش بهت ها ن

ی خـود خدا، کسی است که برای همسایه

 (۸۴۵«)بهتر باشد

ــادآوری می ــه ی ــرددالبت ــه در  گ ــرادی ک اف

ــر می ــه س ــا ب ــایگی م ــه همس ــا ب ــد، بن برن

اعتقادات و خویشاوندی، بر سه دسته قرار 

 :گیرند. چنان ه در روایتی آمده اسـتمی

 اب ثوثتة يته لسلر الجيق ه النب  صل  اَّلل لل»
جتت    لتته ُتتق  لاُتتد ل جتت    لتته ثوثتتة ُقتتش  ل 
جتت    لتته ُق تت ب ا لجتت   التتذ  لتته ثتتوٌ ُقتتش  

ر التتته ُتتتق  الجتتتشا  ل الجتتت   الم تتتل ر  ل التتت ُ 
ر ل اا  الذ  له ُق  ب  ُق  اكسو  ل ُق  ال ُ 
ا لج   الم لر له ُتق  الجتشا  ل ُتق  اكستو  
ل ااتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتذ  ُتتتتتتتتتتتتق  لاُتتتتتتتتتتتتد ا لجتتتتتتتتتتتت   

 .(1100)ترمذی، حدیث شماره .«المش ک

فرمـود: همسـایگان  کرمرسول ا: ترجمه

شــوند: نخســت، بـه ســه دســته تقســیم می

در سه محور برگردن ما حق ای که همسایه

حّق همسایگی، حّق خویشاوندی و  دارد؛

ای حّق اسالم)برادر دینی(، دوم، همسـایه

که دارای دو حق است؛ حّق همسایگی و 

 حّق برادر ایمانی.

ای کـــه دارای حـــّق ســـوم، همســـایه 

شرک ـهمسایگی است و آن، همسـایه مـ

 .باشدمی

 در روایــت دیگــر کــه از پیــامبر بزرگــوار

نقــل شــده اسـت پــس از دســته  ماسـال 

بندی همسایگان به سه گروه مورد اشـاره 

ای کــه یــو حــق در خصــوص همســایه

ومـنهم مـن لـه حـق )  :دارد، آمده است

ای تنها دسته (واحد الکافر له حّق الجوار

یــو حــق دارنــد و آن، کــافر اســت کــه 

وظیفه ماست حق همسایگی را نسبت بـه 

 «.وی مراعات کنیم

ــد آن دقــت در ایــن تق ســیم بنــدی، مؤیّ

است که تعّهد و مسئولیت ما تا حّدی در 

است که حتی اگر  مورد همسایگان فراگیر

کافر یا مشرکی در جوار ما مسکن داشـته 

ــایف  ــد وظ ــا او بای ــاط ب ــد، در ارتب باش

حقوقی، اخالقی و رفتاری خود را انجـام 

عملی ساختن حقوق  کوتاهی در دهیم و

ـــه مـــذکور، بیـــانگر های خللـــی در جنب

 .اخالقی و معاشرت ماست

دانـی کـه )فرمـوده اسـت:  رسول اکـرم

ــه  ــوگند ب ــت؟ س ــایگی چیس ــق همس ح

یـد قـدرت و  خدایی که جان محمـد در

فرمان اوست، به حّق همسـایه نرسـد جـز 

کسی کـه خداونـد بـر وی رحمـت کـرده 

 (407) غزالی، ص .(باشد

در حدیث دیگری ضـمن اشـاره بـه ایـن 

ای میــوهچــون »مــوارد، تأکیــد شــده: 

خریدی، مقداری به او هدیه دهی و اگر 

خواهی این کار را کنـی، آن میـوه را نمی

پنهانی به منـزل ببـر و فرزنـدت را همـراه 

در حال خوردن میوه( بیـرون خانـه  میوه)

نفرست که فرزند او آزرده شـود. و بـوی 

ــه  ــن ک ــد )از ای ــذایت او را آزرده نکن غ

راحت تواند آن غذا را فراهم سازد، نانمی

نشــود.( مگــر ایــن کــه مقــداری بــرایش 

 «بفرستی.

يُتتتتتتْهِاُن لِتتتتت َّللَِّ لاليتتتتتشِ  اآلِختتتتتِ  اَتْلُيْكتتتتت ِْ  
َّللَِّ لاليتتتشِ  َضتتتْيفُهو لاتتتْن كتتت َب يتتتهاُن لتتت 

 .(اآلخِ  اَتْلَيُقْل َخْي اً ََْل لِيْ ُك ْ 
 .رواه مسلم بـهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه 

 شریح خزاعـی ابو از »: ترجمه

 روایــت شــده اســت کــه پیــامبر

 هر کس به خدا و روز »فرمودند: 

اش قیامت ایمان دارد، به همسـایه

نیکی کند، هر کس به خدا و روز 

دارد، یا سخن نیـو قیامت ایمان 
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 انـد کـه روزی پیـامبر اکـرمنقل کرده

کردند، همراه صحابه از جایی عبور می

ساختمان بزر  قبـه ماننـدی را دیـد و 

پرسید: این بنا به چه کسـی تعلـق دارد؟ 

گفتند: از آِن مردی انصاری است. بعـد 

از چند روزی صاحب خانـه مزبـور بـه 

ن بزرگــوار شــرفیاب گردیــد، آ  ضرـمحــ

ضرت از وی روی برتافـت؛ متوجـه ـح

ــامبر ــه پی ــد ک ــرم ش ــت وی  اک از دس

ــل آن را از  ــت، دلی ــده اس ــت ش ناراح

ها ماجرای برخی صحابه جویا شد، آن

ــرده،  ــه وی احــدا  ک ســاختمانی را ک

 مطرح کردند.

او هم برگشـت و بنـای مـورد اشـاره را  

وقتـی تخریب کرد. حضـرت محمـد

ریــب شــده را مشــاهده کــرد، بنــای تخ

شادمان گشت و فرمود: این گونـه بناهـا 

همسـایگان  ربرای ساکنان محـل و سـای

کنـد؛ البتـه سـاختمان ایجاد زحمت می

ــان  ــی در می ــدارد ول ــکالی ن ــیع اش وس

های فقیـــران، بناهـــای محّقـــر و کلبـــه

مجلـل هـم از لحـاظ  ناحدا  ساختما

ــایگان را  ــادی همس ــدگی ع ــاه زن از نګ

ند: هوا نورآفتاب متــضرر محیطی همان

کنــد و هــم اوضــاع ناراحــت میو آنهــا 

های آنــان را تحــت عــاطفی و مناســبت

های بـا ارتفـاع دهد. خانـهتأثیر قرار می

زیاد در میان مساکن کم ارتفـاع غیـر از 

آن که صاحبش را دچـار کبـر و غـرور 

کند و طبق روایات متعدد، منزلگـاه می

ــه هــای دیگــران  شــیطان اســت، برخان

ــه ــدا کــرده و زمین های نگــاه اِشــراف پی

حرام و تیرهای زهرآگین گناه را فـراهم 

کند و ها را تحریو میسازد؛ هوسمی

هــای خطرنــاکی گــاهی موجــب خالف

شود که امکان دارد آبروی صـاحب می

 خانه را ببرد. 

ای مرتفــع و مجلــل در برافراشـتن خانــه

ای از میان بناهـای عـادی، خـود نشـانه

 .اکندگی هم استتفرقه و پر 

ْ تتت ُِ  يُ شِ  اكِختتتِ  اَتلْ َيتتتْهِاُن لِتتت َّللِ  َل اليُتتتتَاتتتْن  تتت َب »
متت ب ي اتت  اياْلجتت  َهه هتت  س لتته ختتدا ل  ل  ق

ُُ اتتت  نیتتتد ل ا تتت ا  اش  اهيد هم تتت يتتتدا د ل 
 (.407) غزالی، ، ص .دينم 

 حق مسلم باالی مسلم

ای جامع و کامل دین مقدس اسالم، برنامه

دنیا و آخرت اسـت برای سعادت بشر در 

ـــه ـــدیکـــه جنب ـــردی و ها و نیازمن های ف

وحـی او را در نظـر اجتماعی، جسمی و ر 

همســـــــایه داری نیـــــــز دارد و در مورد

 .رهنمودهای سودمندی بیان کرده است

متل اینکه خداوند بزر  در قـرآن کـریم 

ای از حقــــوق در برشــــماری مجموعــــه

نیکی و  اسالمی مسلمانان در قبال یکدیگر

کنـد را به بندگانش سفارش میهمسایگان 

  :فرمایدو می

 چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہچ 

 31النساء:  

 ه گیریجنتی

ــه دارای فســر و  ــك كســانی ك ــدون ش ب

انديشه قرآنی دارند حـق همسـايگى را بـه 

معنای واقعی آن رعايت میسنند مشسالت 

ــائب همســايه را مشــسالت خــود  و مص

دانسته برای رفع آن اقدام سـريع و عملـى 

در اين صورت همسايه هي گونه  مینمايند

 ناراحتی و پريشانی نخواهد داشت.

 تحمل اذيت و آزار همسايه:

خطـا و لغزشـهاى همسـايه مسلمان بايد از 

چشم پوشى نمايـد بـدى و لغزشـهايش را 

باديد گذشت و برد بـارى بنگـرد و بـدون 

ــ ــه ك ــلمانى ك ــد مس ــق او ـتردي سى در ح

خيانت و نادانى كرده از او درگذر ميسنـد 

بدى نموده نيسی ميسند بـه او ظلـم كـرده 

ميبخشد در باالترين مراتب اخالقـى قـرار 

ـــا و ـــدترين  دارد و در دني آخـــرت در بلن

 منازل سعادت و خوش بختى قرار دارد.

 تحقیق: تخریج و

 متفق علیه است؛ بخاری شریف حدیث نمبر .1

و  ۱۸۱۵مسلم شریف، حـدیث شـماره  و (۸۴۷۵ )

۱۸۱۴). 

، حـدیث ت، جلد چهـارممسلم روایت کرده اس .2

 ) ۱۴۱۴ شماره نمبر)

 ۸۴۷۸بخاری شریف حـدیث متفق علیه است؛  .3

 (۵۸مسلم شریف حدیث شماره  و

 متفق علیه است؛ بخاری، حدیث شماره نمبـر) .4

و ایـن  1030مسلم شریف حدیث نمبر  (، و۱۴۸۸

 ، آمده است.۷۱۵ی حدیث قبالً هم به شماره

 متفق علیه است، بخاری شریف حدیث شـماره .5

درکتاب مسلم شریف جلـد دوم، حـدیث  و ۱۵۸۸

 (۷۸۴۹ شماره)

متفــق علیــه اســت؛ بخــاری شــریف جلــد اول،  .6

در کتـاب مسـلم شـریف  و ۸۴۷۳حـدیث شـماره 

 .)۵۱ جلد دوم، حدیث شماره)

بـا  و ۵۳شریف جلد دوم، حدیث شـماره  مسلم .7

نیز بخاری در جلد دوم حدیث  این لفظ و بخاری

 .اندوایت کردهنیز بعضی از آن ر  ۸۴۷۹شماره 

ــرده اســت؛  .8 ــت ک ــماره حــبخــاری روای دیث ش

6020. 

 و ۷۹۵۴جلد اول شـریف حـدیث نمبـر  ترمذی .9

 .گفته است که این حدیتی حسن است

ـــتانی، .10 ـــوداود، داراالحیـــا التـــرا   سجس اب

 .470، ص 145حدیث شماره  ،1340العربیه،

 1،1374ابو محمد حامد، کیمیـای سـعادت، ج  .11

 نشر: انتشارات امیر کبیر.

ترمذی، محمد بن عسی، مسلم شریف، حدیث  .12

 .1122شماره 

غزالی، ابو محمد حامـد، کیمیـای سـعادت، ج  .13

نشر: انتشارات امیـر کبیـر، ص  1،1374

427. 
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 علل  و عوامل رشوه خواری
 . عدم تعادل دخل و خرج3

ــا و  ــاری ه ــه در ناهنج ــواملی ک ــه ع از جمل
آسیب های اجتماعی، نقش به سزایی دارد، 

 دستی است.  فقر و تن 
بروز مشکالت مـالی در کشـور سـبب شـده 

فقر در کشور ما افزایش یابد و سبب  است تا
شود که جمع بزرگی از هموطنان عزیز مـا از 
ابتدایی ترین سـهولت هـای زنـدگی محـروم 

بـه « فقـر»های دینـی نیـز ازدر آموزه بمانند.
عنوان مر  بزرگی که دنیا و آخرت انسان را 

ــابود می ــادن ــد، ی ــه  کن ــت؛ چنان  ــده اس ش
ــه ــتادۀ الل ــ فرس ــدـح ــی  ضرت محم م

ب » فرماید:  «11» « شب  ف اً ي  د الفقَ 
 بینجامد" نزدیو بود فقربه کفر "

لذا کارشناسان علوم اجتماعی، عـدم تعـادل 

مدیران را  دخل و خرج کارگران، کارمندان و
به عنوان عامل مؤثر در شیوع رشوه خواری، 

 کنند.معرفی می

ری شدن خالفکاران و تشویق آنان به ادامه ج
 شود. و گسترش خالفکاری می

شخصی برای مـدت  » روایتی آمده است: در
ضرت علی)کرم الله وجهـه( ـچندی مهمان ح

 ا مطـرح کـرد،چند روز دعوای ر  از بعد بود،

آیـا خـودت طـرف دعـوا  به اوگفت: علی

از نـزد مـا  بلی فرمـود: شخ  گفت: هستی؟
چون ما از این منع شده ایم که طرفـی را  برو،

 «11»«بدون حضور طرف دعوایش بپذیریم

محمد علی صالبی بـه  به همین صورت استاد
تالیف  بکتاب فقه علی بن ابی طال روایت از

علـی  بن هبیره نزدجعده » قعلجی می نویسد:
ــب ــی طال ــن اب ــد و ب ــت: آم ــر  گف ای امی

تو می آیند که یکی شما د المؤمنین دو نفر نز 
دیگــری  دوســت دارد و را از خــودش بیشــتر

چنان با شما دشمنی دارد که اگر می توانسـت 
آیا شما به نفـع دوسـت  شما را نابود می کرد،
قضـاوت چیـزی  فرمـود: قضاوت مـی کنیـد؟

چنین مـی  تیار خودم می بود،است که اگر در اخ

 «10»«آن خدا وبرای اوستاما قضاوت از  کردم

زیان و آسیبی که از این طریق بـر شـهروندان 
آید و بهای سنگینی که پابند به قانون وارد می

ــی خــویش می ــت قــانون گرای پردازنــد، باب
موجبات جذب ناخواسته آنان به صف قانون 

نظم یر فرهن  قانون گریزی و یسـشکنان و ت
ستیزی در بخش های دیگر جامعـه را فـراهم 

 آورد.می

 . حرص دنیا و دوری از معنویت1

اخالق، ایمان و معنویت، اساس ارزش هـا و 
آینـد و باعـث فضائل انسـانی بـه حسـاب می

شوند و فداکاری، عفت و پاکدامنی انسان می

سبب چشم پوشی و بی اعتنـایی بـه برخـی 
شروع ـلذایذ مادی، به خصوص اعمـال نامـ

گردند.در طرف مقابـل، و خالف قانون می
فقـــدان ایمـــان، دوری از معنویـــت و بـــی 
ـــاس  ـــاد، اس ـــد و مع ـــه توحی ـــوجهی ب ت

خالفکاری و جنایت از جمله ضایع نمودن 

دهنـد؛ چنـان حقوق دیگران را تشـکیل می
 فرماید:که قرآن کریم می

ڳ  ڳ    ڳک  گ  گ   گ  گ  ڳچ 

 11النحل: چڱ  ںڱ    ڱڱ
رای آنهـا کـه بـه سـرای آخـرت بـ:"ترجمه
ندارند، صـفات زشـت و بـرای خداونـد ایمان 

حکـیم  قدرتمنـد و اسـت و او عالیصفات 

 «است.
"و رشوه خواری یکی از مصـادیق برجسـته 

 باشد.،"صفات زشت و ناپسند می
 آثار و پیامدهای رشوه خواری

ظلم در از آثار سوء رشوه خواری عبارتند: 
ع حقـوق حق توده های مستضـعف، تضـیی

بی ارگان، سقوط فضایل اخالقـی قضـات، 

مسئولین و کارمندانی که رشوه دریافت مـی 
کنند. ضعف ایمـان رشـوه خـواران. گرفتـار 
خشم الهی در دنیا و آخـرت، دانسـتن ایـن 
مطلــب الزم اســت کــه اللــه تعــالی خــالف 
کاران را مهلت می دهد و از وضـع و حـال 
ــه تعــالی برخــی از  ــل نیســت، الل ــان غاف آن

المان را در دنیا پیش از آخرت بـه سـزای ظ

اعمالشان می رساند و سهم بزر  عذابشان 
  در قیامت در انتظارشان است...

در حدیث صحیح آمـده اسـت کـه رسـول 
ــرما ــد:  ک ــوده ان َاتت  ِاتتْن  نْتتبه ََْجتتَدُ  ََْب  »فرم

 اجرای قانون . ضعف در1

قدرت و صحت عمل قوه قضائیه در 
ترین عاملی اسـت ای، مهمهر جامعه

تواند سالمت و بقای جامعه را که می
تضمین کند. برخی از عوامـل قـانون 
ــه نارســایی  گریــزی و نظــم ســتیزی ب

ــر می ــایی ب ــه دره ــردد ک ــتگاه  گ دس
ـــود دارد.  ـــع آن وج ـــایی و تواب قض

ضـــعف نظـــام در اِعمـــال جـــدی و 

 عدم رعایت عدالت و، ه قانونقاطعان
 عدم تطبیق یکسان قـانون، و انصاف

باعـث  بازماندن منقدهای فـرار از آن
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بِه َْلُعُقْشلَتتَة اتت ِ لَل اللتتُه َتعتت َل  جعَّتتي ُِ ََ اتت  يالتتدُّنْ  ةتت   َ َاتت
ْ ِ  لَ  ان اآلِخَ ِ : َلُه ِا خ  دَّ يَ  رِ  عةِ يْ َقطِ اْلبتَ ُِ  «13»«ال َّ
وندی از همــه ظلــم و قطــع رابطــه خویشــا »

کـه اللـه تعـالی عـذاب  گناهان شایسته تراند
ها را در دنیا به صاحبش رسانده و عـالوه از  آن

بـرایش ذخیـره  هـمآن را آخـرت عذابآن 

عصـاب الهـی درمقابـل  بدون تردیـد «.کند
اوامـر بـه نـواهی مـی باشـد کـه از تعدی از 

رشوه و ظلم از مواردی هستند که الله  جمله
ــحیح  عزوجــل حــرام نمــوده اســت، در ص
بخــاری و مســلم روایــت اســت کــه رســول 

 فرموده اند: کرما
دَّتتتت  ِإَ ا َََختتتتَذُه لَتتتتْر يُ إبَّ اللَّتتتتَه لَ  » َُ ْمِلتتتت  ِللظَّتتتت ِلِر 
 «14»«ْفِلْدهُ يتُ 

سـتمگر، مهلـت همانا الله به فرد  »:ترجمه  
دهد ولی هنگامی که او را مؤاخذه کنـد، می

 «.سازدرهایش نمی
این آیه را تالوت کرد:  کرمسپس رسول ا

  گڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گچ 

 110هود: چڳ  ڳ    ڳ   ڳ

ــه ــین »: ترجم ــارت چن ــذه ی پروردگ مؤاخ
است هرگاه بخواهد آبادی هایی را مؤاخـذه 

ا عقـاب اللـه کند که سـتم کـرده انـد، همانـ
 .«تعالی دردناک سخت خواهد بود

ــب  ــاری اداری، در قال ــد و ب ــی بن فســاد و ب
رشـــوه خـــواری، از جملـــه آســـیب هـــای 
اجتمـــاعی و اداری اســـت کـــه در توســـعه 

کشورها، آثار و پیامدهای منفـی فراوانـی را 
های هنگفتـی را در نهد و هزینهبر جای می

، بـر نـ های سیاست، اقتصـاد و فرهحوزه
گذارد که اجماالً به چند نمونه آن، میجای 

 شود:اشاره می
 . ابطال حق و احیاء باطل3 

اولین ثمره شوم پدیده رشوه خواری، تضییع 

حقوق افراد ضعیف، بی اره و مظلوم است. 
بـا  پـارتی کسانی را منحیـث که پول و یآنان

دارند، با استفاده و بهره برداری از آن،  خود
ا بـه نفـع خـود و دعاوی حقوقی و جزایی ر 

رسانند و رأی اطرافیان خویش، به نتیجه می
دادگـاه هــا را بــه سـود طــرف خــاص تغییــر 

دهند و نیز کسانی کـه پابنـد بـه قـانون و می

حقوق دیگران هستند، در این میدان بـده و 
شـود و زیــان بسـتان، حقوقشـان پایمـال می

 های جبران ناپذیری را باید متحمل شوند.
دم و زیـر سـ ال رفـتن . نارضایتی مـر 1 

ــانون ــت و ق ــاد : حکوم شــیوع رشــوه و فس
شروعیت حکومـت و ـاداری، محبوبیت و مـ

برد. هر گاه جامعه و مردم، قانون را از بین می
متوجه شوند کـه بـا پرداخـت رشـوه، حقـوق 
شــهروندی پایمــال شــده و خالفکــاری هــا و 

های مختلف جریان قانون شکنی ها در حوزه

ــت، اعت ــرده اس ــدا ک ــان را پی ــاد و اطمینانش م
نسـبت بـه قـوانین و متولیـان قـانون از دســت 

 خواهند داد.
 . گسترش فعالیت های غیر قانونی1

وضــع و اجــرای قــوانین اجتمــاعی، بــرای 
آرامش و امنیت جامعه و جلوگیری از اعمال 

دنبال دارد،  خالف که زیان های فراوانی را به

 در نظر گرفته شده است. در این میـان، افـراد
سودجو، فرصـت طلـب، خالفکـار و قـانون 

ــه ــال روزن ــه دنب ــتیز، همیش ــایی س ها و راه ه
هستند تا بتوانند با اعمال خالف قانون، منافع 

امروزه پرداخـت  شان را به دست آورند. شوم
ترین مسیر بـرای رشوه در بیشتر کشورها، امن

آیـد و حرکت های غیر قانونی به حساب می

انونی، حمـل مـواد لذا قاچاق کاالهای غیر قـ
مخـدر، فعالیـت هـای ضـّد زیسـت محیطـی 

از بین بردن جنگل ها و قطع درختـان،  مانند:
ــاری در پروژه ــالف ک ــاری و خ ــم ک ــای ک ه

ــازی  ــاوم س ــازی، مق ــّد س ــل: س ــی مت عمران
ساختمان ها در برابر حواد  طبیعی، ساختن 

ها و... برآیند پدیـده شـوم ها و کارخانهجاده

 باشد.داری میرشوه خواری و فساد ا
 . ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادی4 

اگر از رشوه خواری و فساد اداری جلـوگیری 
 نشود، در انـدک زمـانی، تسـّری پیـدا کـرده

ــرمایه  ــه، از س ــد. در نتیج ــد ش ــر خواه فراگی

گذاری های بلند مـدت داخلـی و خـارجی، 
شـــود، اســـتعدادها در مســـیر جلـــوگیری می

هـا و  گـردد، ارجحیـتنادرست، هدایت می
روند، افـراد رویکردهای فناوری به بیراهه می

به جای ایجاد مراکز آموزشی و درمـانی و... 
ــمت پروژه ــه س ــتاها ب ــود در روس ــای پرس ه

شوند، با درگیـر شـدن شـرکت هـا کشانده می
غیـر قـانونی، درآمـد دولـت  در فعالیت های
کنـد و دولـت نیـز بـا افـزایش کاهش پیدا می

آسیب پذیر جامعـه را  مالیات، فشار بر اقشار
 بیشتر خواهد کرد.

 :راه کارهای جلوگیری ازرشـوت خـواری
برای رفـع معضـل رشـوه خـواری، توجـه بـه 

 امورذیل، ضروری ومشکل گشا خواهد بود:
 . کاهش فاصله طبقاتی3 

مشــــکالت و نارســــایی هــــای  بخشــــی از
اجتماعی، متل شیوع رشـوه خـواری، معلـول 

ــله ــه در ردهفاص ــت ک ــاتی اس ــای های طبق ه
خـورد. هـر گـاه مختلف اجتماع به چشـم می

ــا افــراد جامعــه، متوجــه شــوند کــه عــده ای ب
استفاده از پارتی بازی و رشوه دهی، مناصـب 

ــه ــرده و در عرص ــاحب ک ــی را تص های دولت
ــای  ــروت ه ــت آوردن ث ــه دس ــادی و ب اقتص
بادآورده، یو شبه راه صد ساله را طی کـرده 

اند، آنان و به زندگیشان سر و سامان بخشیده 
افتنـــد و بـــه ســـمت و ســـوی بـــه طمـــع می

 شـوندنون سـتیزی کشـیده میخالفکاری و قا
ــی در ــورتیکه ول ــدالت»ص ــاعی ع در « اجتم

 لی از مشـکالت وخی جامعه پیاده شود، قطعاً 
 فصل خواهد شد.نارسایی ها، حل و 

 . نظارت و برخورد قاطع با متخلفین1

ــر ادارات،  و نظــارت دقیــق حســاب شــده ب
ها و کارمنـــدان، زیـــر مجموعـــهمـــدیران، 

برخورد قاطع با افراد متخلف و قانون ستیز، 
آخـرین وسـیله و ابـزار، بـرای جلــوگیری از 

آید. از این رو، رشوه خواری به حساب می
مدیریت کالن جامعه باید با کنترل و نظارت 

مستمر، افراد سود جو و متخلف را  جدی و
دولــت اخــراج  شناســایی و از بدنــه نظــام  و

نظارت در هر نظـام اداری از اهمیـت  کنند.

امیرالمـؤمنین علـی  باالیی برخوردار اسـت،
در اشاره بـه ایـن امـر مهـم  بن ابی طالب
ــد: ــی فرمای ــان  » م ــی از می ــاز رســان مخف ب

وفا هستند بر آنـان  مردمانی که اهل صدق و
زیـرا تحـت نظـر قـرار دادن پنهـانی  بگمار،

حفظ امانـت به  امور کارگزاران آنان را وادار
 «11»«مدارا با رعیت می نماید و

ــابرین نظــارت از ــد ایشــان وادار  بن دی
مـورد نظـارت  یـاری دادن در کردن و

ـــت. ـــت اس ـــداوم ادای امان ـــرای ت  ب
 هم نین الزم است کـه در نظـارت از

 بــه اســالم و وفــادار افــرادی صــادق و
استفاده شـود تـا ارزیـابی آنـان  کشور

ی از تمـایالت شخصـ بدور عادالنه و

 ایـن نگـاه بـاز رسـی و پس در باشد،
نظــارت عــاملی در جهــت کمــو بــه 

ــ ــه  و یشرفت امــورـپ ــراد ب واداشــتن اف
اخـالص در عمـل  جنـبش و حرکت،
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ــوانین مشــکل و اســت.  ســخت در تفکــر ق
نــدارد  وجــود مــدیریتی خلفــای راشــدین

زیرا این قوانین مانع حرکت افـراد در داخـل 
ی م سبب اضاعه حقوق افراد سازمان شده و

 «11»«گردد

ــدین  ــای راش ــی خلف ــیره عمل ــر س در  اگ

زندگی فردی و اجتماعی ما مراعات شـود و 
یا بـا چنـد مـورد از متخلفـین، آن گونـه کـه 

عمل کردند، برخـورد قـاطع  خلفای پیامبر
و جدی صورت گیرد، قطعاً افراد سـودجو و 

شـوند و سـر تسـلیم در متخلف، متوجـه می
 . برابر قانون فرود خواهند آورد

 های اخالقی و اعتقادی. تقویت بنیه1

بخش اعظمی از مشکالت، ناهنجاری هـا و 

ــول  ــده و معل ــاعی، زایی ــای اجتم ــیب ه آس
تربیت غلط و آموزش ناسالم اسـت. هرگـاه 

انســان از نظــر اخالقــی و اعتقــادی، تربیــت 
سالم داشته و به این مرحله از باورمندی نائل 
شـده باشـد کـه اعمـال کوچـو و بــزر  و 

ب و بد او، در دادگاه عـدل الهـی دقیقـاً خو 

شود و کیفر و پاداش متناسب بـا محاسبه می
ــوی ــدیدتر و ق ــه ش ــال آن، بلک ــه دنب تر را ب

خواهد داشت، دست و پـای خـود را جمـع 
خواهد کـرد و هـر قـدر ایـن بـاور و اعتقـاد 
نسبت به احکـام الهـی و اسـالمی و اخـالق 

ان انسانی بیشتر شود، ضریب اعتماد و اطمین
ــین آحــاد جامعــه، ســیر  و درســتکاری در ب

 صعودی پیدا خواهد کرد.
.ایجــاد مراکــز هــدایت و ارشــاد بــرای 4

بسـیاری از افـراد جامعـه، هنگـام : مراجعین

ـــه ـــه ب ـــع  مراجع ـــرای رف ـــی، ب ادارات دولت
مشکالت و دعاوی حقوقی و غیـر حقـوقی 

 آید.خواری به حساب می
 عوامل فساد اداری از دیدگاه اسالم

دی در شکل گیری فساد اداری و  عوامل متعد
 شیوع آن نقش دارند که متأسفانۀ در این اواخر

ــیش، ــا را  بیشــتر از پ ــال کشــیدۀ م ــان ب هموطن
 میدهد. رنج همواره می آزارد و

مجرم آفریـده نمـی  هیچ انسانی ذاتاً متخلف و
شـرایط نامتعـادل اجتمـاعی و اقتصـادی  شود.

تردیدی نیست که  بستر فساد را ایجاد می کند.
وقتی در جامعه، تـأمین اجتمـاعی، اقتصـادی، 
سیاسی و امید داشـتن  بـه آینـدۀ روشـن بـرای 
ــه جــای تــأمین  ــدارد، ب افــراد جامعــه وجــود ن

در  تـأمینی پدیـد مـی آیـد. و اجتماعی، خود

افـراد  های مختلـف، انگیزه کنار خود تأمینی،
حزب ها و گروه هـا را تشـویق مـی کنـد تـا بـا 

متبت داشـته باشـند.  فساد دید خوش باورانه و
فساد اداری یکی از معضـالتی اسـت کـه اکتـر 

 جوامع بشری با آن روبرو هستند.
این عامل مخرب، باعث اتالف منابع، کاهش  

 ره وری و معضالت مختلف در سیسـتم هـا،به

هم نـان،  سیستم هـای دولتـی، بخصوص در
ــد توســعه در کشــورها مــی شــود. ــدی رون  کن
 اگرچـه پــارۀ  از ایـن مفاســد ناخواسـته بــوده و

جوامـع مختلـف نسـبت بـه ایـن  بینش دیدگاه
هزینه هایی  پدیده ها متفاوت است. بهر حال،

وجـه که فساد اداری بوجود مـی آورد، قابـل ت
دین مبین اسالم بـه عنـوان کامـل تـرین  است.

دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و 
فساد مخـالف بـوده و بـر پـاکی و درسـتکاری 

 تأکید دارد.

ــه حقــوق   ــد مخصوصــاً آنجــا کــه ب ایــن تأکی
مربـوط مـی شـود، دارای  عمومی)بیت المال(

ابعادی متفاوت و روشن اسـت و بـه ضـرورت 
و حـق النـاس متبلـور مـی  رعایت حدود الهی

ــات قرآنکــریم و  شــود و آن ــه از بررســی آی
مشخ  است، تأکید اسـالم  احادیث پیامبر

بر رعایت حـدود الهـی و حقـوق مـردم و نیـز 
درسـتکاری و امانتــداری کـارگزاران حکومــت 
 است.اســتاد محمــد علــی صــالبی  بــه نقــل از
)الخالفـة الراشــدة( نوشــتۀ دکتریحیــی نگاشــته 

عهده دار خالفت  از اینکه عمربعد  » است:

شد تا مدتی از بیت المال استفاد نمـی کـرد تـا 

آن ـه از سـود  جایی که سخت نیاز مند شـد و
تجارتش به او می رسید کفـاف زنـدگی اش را 

مـردم بـیش از  امور زیرا به مسائل و نمی کرد،

لذا بـا اصـحاب  بازرگانی مشغول بود، کار و
با آنها بـه  تشکیل جلسه داد و کرمرسول ا

مــدتی  گفــت: رایزنــی پرداخــت و مشــوره و
 است با خودم در ایـن بـاره فکـر مـی کـنم،

شما چه صالح میدانیـد؟ سـیدنا عتمـان بـن 
 صرف کن وـاز بیت المال م گفت: عفان

سعید بـن زیـد بـن  به دیگران هم طعام بده،
 عمـر همین را گفت، بن نفیل نیز عمرو و

 »ت: به حضرت علی)کـرم اللـه وجهـه( گفـ
بـه انـدازۀ  گفـت: علی نظر شما چیست؟

به  عمر شام خودت بردار. غذای صبح و
در  عمل کرد و کرم الله وجهه( حرف علی)

مــن بیــت المــال را حفــظ  آن جمــع گفــت:

سرپرسـت  خودم را به منزلـۀ خواهم نمود و

مال یتیم در بیت المال می دانم که هرگاه بی 
رگـاه ه آن اسـتفاده نمـی کـنم و نیاز شدم از

 «17» «نیاز داشتم از آن بر می دارم
در رابطـه  این است روش اصحاب پیـامبر

بیــت  نگهــداری امــوال عامــه و بــه حفــظ و

المـال کــه تـا هنــوز کــه هسـت نظیــر آن بــه 

 ادامه دارد...             مشاهده نرسیده است.
 مراجع: فهرست منابع و

 قرآنکریم.-1

دار القلم بیروت الطبعـة صابونی، محمدعلی، صفوة التفاسیر،  -3

 م.1986هجری قمری 1406الخامسة

شیرازی، مکارم، تفسیر نمونه، دار الکتـب االسـالمیة، چـاپ  -3

 هجری شمسی.1387بیست و هشتم 

بخاری، ابو عبد الله محمد بن اسـماعیل، صـحیح البخـاری،  -4

 هجری ق.1406داراحیاءالترا  العربی، 

دار ح المســـلم، وری، مســلم بــن الحجــاج ، صــحیپاشــنی -5
 هجری قمری. 1406احیاءالترا  العربی

سجسـتانی ازدی، ابـی داؤد سـلیمان بــن اوشـعث، سـنن ابــی  -6

 هجری قمری.1388داؤد، دارالحدیث بیروت

فیروز هروی، دکترعبد الرحیم، فیض الباری ترجمـه مختصـر  -7

 صحیح البخاری، دار الندوة العالمیة.

ــرف -8 ــن ش ــی ب ــا یحی ــی ذکری ــقی، اب ــاض  دمش ــووی، ری الن

 .1372الصالحین، ترجمه عبد الله خاموش هروی

 یوسف بن یحیی البیوطی، ابو یعقوب، کتاب الخراج.ابو یوسف،  -9

ذهبی، شـمس الـدین، تـاریخ اإلسـالم، دار الکتـب العربـی  -10

 بیروت طبعة ثانیة.

 ابن کتیر، البدایه والنهایه. -11

ن، بررسـی صالبی، محمـد علـی، مجموعـۀ خلفـای راشـدی -12

 زندگانی حلیفۀ دوم عمرفاروق)رضی الله عنه(.

 الطبرانی، اووسط. -13

صالبی، محمـد علـی، مجموعـۀ خلفـای راشـدین، بررسـی  -14

 زندگانی خلیفۀ چهارم علی)کرم الله وجهه(.

حوی، سعید، اسالم دین فطـرت، ترجمـۀ مـؤمن حکیمـی،  -15

 هجری شمسی کابل. 1387سال طبع سال 

ـــی، رد الحصـــکفی،  -16 ـــدین محمـــدبن عل الشـــیخ عـــالء ال

 .1420تارعلی الدر المختار، دالر المعرفه، بیروتمحال

 فرهن  عمید. -17

 

شــان، آشـــنایی کـــافی از قـــوانین و 
حقوق شهروندی خویش ندارند؛ لذا 

ر اولین برخـورد بـا موانـع صـوری، د
کننـد و دست و پای خـود را گـم می

رونـد ای و دالل میدنبال افراد حرفـه
کننـد و با پرداخت رشـوه، تـالش می

تر مشکل  شان را حل و هر چه سریع
 .فصل نمایند

ایجاد یو نهاد در هر سازمان  واداره 

برای کمـو فکـری و ارشـاد قـانونی 
ــان آ  ــه حقوقش ــه ب ــرادی ک ــنایی اف ش

ندارنـــد، یکـــی دیگـــر از راه هـــای 
پیشـــگیری از بـــروز معضـــل رشـــوه 
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 لو الرښوونه:ړ احرام ت د ېعمر  د
سـان دی، او هـم  آ  تمتع حج چې نسبتاً  د

تمتع حـج  افغاني حاجيان چې غالباً يې د
 درانه حاجيـان دې دا کوونکی دي، نوادا

 پام کې ونيسي: الرښوونې په ېالند
احرام  ېعمر  کله چې حاجيان وغواړي د

هرڅه لمړی غسل،  وتړي پکارده چې تر
 غسل بهتر دی.  يا اودس وکړي، مګر

احرام جامه چې عبارت لـه يـوه  بيا دې د
لنګ اوڅادر څخه دی په دې شرط چې 

چـې د  منځـل شـوي بـه وي يـا نوي، او
څادر ښي څنډه به د ښي تخرګ النـدې 

يې په چپه اوږه ور واچـوي او او بیرته به 
کــه خوشــبوی يــې  لنــګ بــه هــم وتــړي

دې دوه  بيــا نــو ودې لګــوي او درلــوده،
دارنګـه نيـت  رکعته نفل لمونځ وکـړي او

اللَُّیرَّ َني َُ ِيُد اْلُعْمَ َ  اَتَي ِ ْ ه  لي دی وکړی)
ْلی  ِانِ ي  (.  َلتَتَقبتَّ

ــاړه کولــو ادا عمــرې د د ای اللــه! مــا :ژب
لـه  ماته يې آسانه کـړی، اواراده کړی ده 

ماڅخه يـې قبولـه کـړي. لـه نيـت څخـه 
لَبتَّْيَ  اللَُّیرَّ لَبتَّْيَ  وروسته دې تلبيه ووايې: 

ْيتَ  إبَّ اْلَحْمتَد َلالنِ ْعَمتَة  لَبتَّْيَ  َك َ  ِيَ  َل  لَبتَّ
ــه  (.لَتت  َلاْلُمْلتتَ  َكَ تت ِيَ  لَتت  ــه دې توګ پ

 نوموړی کس محرم ګرځي.
 ضروري خبري:

اجي نارينـه وي تلبيـه دې پـه که حـ -1
که ښـځينه وي تلبيـه دې  ووايې، او جهر

 په خفيه )پټه توګه( ووايې.

 او رې حاجي نارينه وي سـرېکه چ -2
که ښـځينه وي سـر  مخ دې نه پټوي، او

 مخ دې نه پټوي. دې پټ کړي او
ګنډل شوو جامو له  نارينه حاجي د -3

ښـځو  څخـه منـع دی، مګـر د ولاغوست
وي منـع نــه  خپلـې جــامې چـې هــرډول

 دي.
نارينـه بايـد داسـې څپلـی پـه پښـو  -4

 و  وي، مګـرنګري يـې لـښـکړي چې 
 کوالی شي. ښځې هرډول څپلی په پښو

احرام په حالت کـې نـر او ښـځه  د -5
له بـدو  جګړو، پوچو ويناوو، او دواړه د

 اعمالو څخه بايد ځان وساتي.
نوکـانو  احرام پـه حالـت کښـی د د -6

ـــخر ويښـــتانوســـر  پريکـــول، د  ل اوېی
 ، السـونو اوږمنځـول ، غـوړول اوکمول

 پښوباندی نکريزی لګول، خوشبويي او
 صابون استعمالول جايزنه دي.

ميـړه  ښځې او احرام په حالت کې د د -7

 جماع کول حرام دي. يوځای مالسته، او

 بـل چاتـه د ښکار کولو او محرم د -8
 ښکار له ښوولوڅخه منع دي.

 ادا کولو طريقه: د ېعمر  د
ته داخل  ېمکرم ېککله چې حاجيان م

کولـو څخـه  محفـوظلـه  بیکونو شي، د
وروسته دې غسل يا اودس وکـړي، او د 
مســـجدالحرام پـــه لـــورې دې حرکـــت 
 وکړي، بهتره ده چې مسـجدالحرام تـه د

 ازدحـام باب السالم څخـه ورننـوځي، د

پـه طـواف کولـو  تـه دېاوحطيم 
ــې  ، ترڅــو بيــا ورنــږړې شــيک

حجراالسود تـه ورسـيږي، بيـادې 
ـــخ را واړوي  ـــه م ـــود ت حجراالس

ــې او ــر دې وواي ــدې  تکبي ــه هم پ
ترتيــــب دې ټــــول اووه چکــــره 

ــړي. د)دورې(  ــوره ک ــرام د پ  اح
څادر يـوطرف دې پـه کيڼـه اوږه 

بل طرف دې لـه ښـي  واچوي، او
يڼـه پـه ک او يتخرګ الندې تيرکړ 

ـــي اوږه  ـــوي، او ښ اوږه دې واچ

پر وخـت کـوالی شـي لـه  )ګڼې ګوڼې(
 ېد بيـا څخه دننه شي، او ېدرواز  ېهر 

وع کـړي: اول دې عمره په دې ډول شـر 
خپل  دريږي او حجراالسود ته مخامخ و

پورتـه السونه دې حجراالسود ته مخامخ 
خپل  ې، بيا دکړي او الله اکبر دې ووايې

هغه دې  السونه په حجراالسود کيږدي او
ــا ښــکل او ــه حجراالســود  ي ــه خپل دې پ

رې حجراالسـود ېـښکل کړي، خو که چ
اذيـت  نـورو د د ته رسيدل ګـران ؤ او يـا

ګرځيده، نـو يـواځې دې لـه لـرې بب س
)فاصــله( څخــه ورتــه اشــاره اســتالم واټن

ــړي، او ــړي، او د وک ــع ک ــه دې قط  تلبي
ــرې د ــواف  عم ــت دې ط ــه ني ــواف پ ط

شروع کړي، تکبير دې ووايـې اوالسـونه 
دې پورته کړی وروسته دې دخپلې ښـي 

بيـت اللـه شـريف  څخه چې هلته د خوا
 دروازه هم ده په طواف کولو پيل وکړي،
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دې لوڅه پريږدي، چې دې حالت تـه 
 اضطباع ويل کيږي.

ــه چــابکۍ او ــه دې پ  دری اول چکرون
ــوانۍ، او د ــره  پهل ــورولو س ــه ښ اوږو پ
ــړي ــه)ترســره ک ــې ورت ــل ، چ رمل( وي
ـــږي.، او ـــونه کي ـــاتې ګردش ـــور پ  څل
ــه( ــرته  )چکرون ــادي ډول س ــه ع دې پ

)اوږو بـی لـه رمـل ې ورسوي . ښځه د
 ېڅخه طواف وکړي. کلـه چـلوڅولو(

امکـان  له طواف څخه خـالص شـي د
پــه صــورت کــې دې مقــام ابــراهيم تــه 
نږدې دوه رکعته لمونځ اداء کړي، چې 

دغـه لمـونځ  مکروه وخـت نـه وي، او
واجب دی، د ازدحام په صـورت کـې 

مسجدالحرام په هرځـای  کوالی شي د
کې يـې ادا کـړي. بيـا بـه د زم زم اوبـه 

کعبــې  ې وروســته بــه دد، لــه يوڅښــ
ــن وي  ېدرواز  ــه ممک ــي، ک ــه ورش ت

به يې ښکل کـړي، او دعـاء بـه  دروازه
وغواړي. بيا به ملتزم ته ور شـي، هلتـه 
 به هم په ډيره عاجزۍ سره دعاء وکړي.

ـــه وروســـته دې دســـعې د او  ـــه دين  ل
غونډۍ ته ورشـي،  صفا کولو لپاره دادا

مخ دې کعبې شريفې ته ور واړوي، او 
ګــوري تکبيــر اوحمــد دې ورتــه دې و 

ووايـې، او ددغـه آيــت پـه لوســتلودې 
 دعاء وکړې:

{ او د  إبَّ الةَّتتَف  َلاْلَمتتْ َلَ  اتتن َ تتَع ئِِ  اللَّتتهِ ل 
ــرو  ــت  ام ــرف دې حرک ــه ط ــډې پ غون

وکـــــړي، د دوو شـــــنو نښـــــو)ميلین 
ضرین( ترمنځ دې نارينه پـه ـاخ

ښـځينه دې  چاالکۍ تيرشـي، او
 تــګ او راتــګپــه عــادي ډول 

غونـډی  امـرو  ه چـې دکوي. کل
صـفا  ته ورسيده هلته دې هـم د

په شـان عمـل، او دعاګـانې دې 
پــه لــور  صــفا دې د وکــړي، بيــا

حرکت وکړي په همدغه ترتيـب 
تــرمنځ دې اووه  امــرو  صــفا او د

سعې  واړه چکرونه پوره کړي، د
ــــه د ــــته دې نارين ــــر  وروس س

ــ ــتانوحلق ياق ــړي، ـدويښ صر وک

کوڅيـو دڅوکـو څخـه  ښـځينه دې د خو
واخلـي او لنـډ   بند په انـدازه يو ګوتی دد 

 او پـه همـدې کـار سـره دې د دې کـړي،
عمرې له احرام څخه ځان وباسي، خپلـې 

پــه عــادي ډول  جــامې دې واغونــدي، او
 دې خپل عبادت کوي. 

 :د حج د اداء كولو طريقه
مياشتې په اتمـه  حاجي دې د ذوالحجې د

په  ورځ دحج په اراده په مسجد الحرام، يا
مکه( کې په داسی توګه )ستوګنځایا خپل

چی اول بـه غسـل يـا اودس  ،احرام وتړي
احــرام جـامې دې واغونــدي او  وکـړي، د

دوه رکعته نفل لمونځ دې وکړي، بهتره ده 
اللَُّیترَّ )چې په ژبه دې داسې نيـت ووايـې:

ْلُه ِانِ يتَ إنِ ي َُ ِيُد اْلَحرَّ اَي ْ ُه لي َلتَتَقبتَّ  ِ .) 
نو  حج اراده کړی ده، د اای الله! م :ژباړه

 اوله مانه يې قبول کړه.هغه راته آسان کړه، 

ْيتت َ )دې تلبيـــه بيـــا ْيتتتَ  َك  لَبتَّ ْيتتَ  لَبتَّ اللَُّیتتترَّ لَبتَّ
ْيتتتتَ  إبَّ اْلَحْمتتتتَد َلالِنْعَمتتتتَة لَتتتت   َ تتتت ِيَ  لَتتتت  لَبتَّ

درې ځلې ووايـې،  (.َلاْلُمْلَ  َك َ  ِيَ  لَت 
ــه د او ــه ورځ ب ــه اتم ــه همدغ ــر پ ــه  لم ل

 ختلوڅخه وروسـته منـی تـه والړ شـي، د
ــام،  ــازديګر، ماښ ــين، م ــختنماسپښ  ماس

)پنځه( لمونځونه دې په منـی کـې اوسهار
عرفې شپه دې پـه منـی کـې پـه  وکړي. د
شـپې لـه  ذکرونو تيره کـړي، د او دعاګانو

مياشتې پـه  اختر د تيريدو څخه وروسته د
ــه ورځ ــې دنهم ــه  ، چ ــې ورځ ده، ل عرف

عرفات ته والړشـي، لمرختلو وروسته دې 
ـــه دې د ـــر هلت ـــورې د زوال ت ـــه پ  وخت

خوراک، غسل، يـا  :ضرورياتو څخه لکه
کړي، له زواله څخه وروسـته دې و اودس 

ماسپښـين وخـت داخـل شـو،  کله چـې د
احکـامو  حـج د مؤذن اذان کوي، امـام د

ماسپښـين فـرض لمـونځ  او د خطبه وايې،
ــت او ــه اقام ــوی  دې پ ــت کبری)ل جماع
مـــازديګر  او د کـــړي، امامـــت( ســـره ادا

لمونځ دې هم لـه امـام سـره پـه جماعـت 
 وکــــړي. يعنــــې دواړه لمونځونــــه دې د

ــه ،لمانځــه پــه وخــت کــې ماسپښــين د  پ
نمره کې ادا کړي، خـو کـه لـه چـا  مسجد

امام سره دجماعـت لمـونځ فـوت  څخه د

شو، نو خپل لمـونځ دې پـه خپلـو خپلـو 
 وختونو کې وکړي. 

ه وروسـته لمونځونو لـه اداءکولـو څخـ د 
امکان په صورت کې جبل الرحمـة  دې د

 که قدرت يـې نـه درلـود، د ته الړشي، او
دريــږي  عرفــات پــه هرځــای کــې چــې و
 صحيح ده دعاګانې دې وکړي. 

عرفــې ټولــه  عرفــات د دريــدلووخت د د
شپې په يوه حصه کې  ورځ ده. يعنې که د

 په عرفات ودريږي حج يې صحيح کيږي. 
له  لمر وخت د کوزيدلو عرفات څخه د د

 کـه څـوک د پريوتلوسره شروع کيږي، او
له پريوتلو وړاندې لـه عرفـات څخـه  لمر

امام صـاحب پـه نـزد  مزدلفې ته الړشي د
ضرورت  که د )دم( ورباندې الزميږي، او

ه شــپې ترڅــه وخــت پــورې پــ لــه املــه د
، کلـه عرفات کې پاتې شي څه پروا نلـري

چې لمر ولويږي حـاجي دې لـه عرفـات 
 مزدلفې په طرف حرکت وکـړي د څخه د

الرې نـه کـوي، کلـه  ماښام لمونځ دې پر
چې مزدلفې ته ورسـيږي، دقـزح لـه غـره 

مســتحب  چــې دا ســره دې ښــکته شــي،
ماسختن  بيا دې اودس وکړي د عمل دی.

يو اقامت  په وخت کې دې په يو اذان، او
ماسختن لمونځونـه يـو  او د ماښام، سره د

اړو دو  پـــه بـــل پســـې متصـــل وکـــړي، د
لمونځونو ترمنځ دې سـنت لمونځونـه نـه 
کوي، دعاګانې دې وکړي، شپه دې تيـره 
کړي، چې داشـپه پـه مزدلفـه کـې تيـرول 

اسـتراحت  نارينه حـاجي دې د  سنت ده.
ښځه  په وخت کې سر او مخ نه پټوي، او

 مخ دې نه پټوي.  دې سرپټ ساتي، او
امام سره په جماعت  سهار لمونځ دې د د

بيا دې په مزدلفـه  ې ادا کړي،په تياره کاو 
هغـــې دې  تـــر ف وکـــړي، اوکـــې وقـــو 

ښه رڼايې شي، چې دغـه  ودريږي، ترڅو
 دريدل واجب دي. 

ــې د د ــای  مزدلف ــې وي دهرځ ــه چ  څخ
واړه کاڼي له ځانه  جمرو ويشتلو لپاره دې

منـی پـه طـرف  سره واخلـي، کلـه چـې د
له شيلې څخه دې پـه  سرـمح روان شي د

زوال څخه مخکـې  له چاالکۍ تيرشي، او
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مکـې پـه طـرف  دې جمره عقبـه چـې د
( کـاڼو وولـي، د لـومړي ۱پرته ده په اوو)

هـر  د سـره بـه تلبيـه قطـع کـړي، او ګذار
سره دې الله اکبر ووايې،  کاڼي له ويشتلو

قربـانۍ ځـای تـه الړ  لدې وروسته دې د
شکرانی )قربانۍ( پـه نيـت دې  د شي، او

غوايې  پسه، يا وزه ذبحه کړي، اويا دې د
اويا اوښ په اومه برخه کې شريو شـي، 

ويښـتانو پـه  سـر د له دې وروسـته دې د
ځـان لـه احـرام څخـه يلو، يا کمولـو ېخر

ــه  خــالص کــړي، ترڅــو حــالل شــي، ل
فــرض  حالليــدو څخــه وروســته دې د

طواف کولو پورې له جماع پرته ټول هغه 
، احرام په حالت کې ممنوع وو ه چې دڅ

 شـکرانی د ې دکه حـاج ورته روا دې، او
 ذبحه کولو توان ونلري، نو بايد تـر پسه د

يسي، ـاختره دمخـه درې ورځـې روژه ونـ
 عرفـې ورځ وي او چي دريمه ورځ يې د

ــر د د ــکو د اخت ــو مناس ــه  اداء کول څخ
چـې ټـولې لـس وروسته دې اووه ورځې 

، هرځـای کـې يسيـورځې کيږي روژه ون
  چی وي.

 طواب زيارت: 
ان حـالل حاجي وروسته له دې چـې ځـ

کړي، يعنې له احرام څخـه ځـان وباسـي 
خپلــې عــادي جــامې دې واغونــدي، پــه 

په دريمـه  همدغه ورځ، يا په دوه يمه، يا
دريمه شپه کـې دې  ورځ، يا دوه يمه، يا

فرضي طواف  مکې مکرمې ته الړشي، او
چې د طواف زيارت هم ورتـه وايـې اداء 

دوه  دې په مقـام ابـراهيم کـې د کړي، بيا
ــه ل ــه ادارکعت ــومانځ ــو د او کول ــزم اوب  زم

تـرمنځ پـه  امـرو  صـفا او څښلو وروسته د
سعې په برخه  عمرې د هغه ترتيب چې د

کــې ذکــر شــو ســعيه وکــړي، لــه طــواف 
زيارت څخه وروسته ورته دخپلې ښـځې 

 سره کوروالی هم جايز شو.
 ترتيب: جمرو د ويشتلو د
ـــه ورځ دې جمـــره عقبـــه  د اخترپـــه اول

اختـر پـه  لـي. دمخکې له زوال څخـه وو 
دوه همــه ورځ دې درې واړه جمــرې لــه 
زوال نه وروسته په دی ترتيب وولي، چې 

لــومړی دې د اولــی جمــرې څلــی کــوم 
خيف تـه نـږدې پـروت دی  چې مسجد

، کاڼو وولي، بيا دې دويمه جمره اووپه  
او دريمه جمره هم وولي. هره جمره دې 

ه کاڼو چـې ټـولې يوويشـت کـاڼي په او 
 .کيږي

ــه در  ــه پ ــه همدغ ــم پ ــه ورځ دې ه يم
ترتيب اولـه ، دويمـه ، او دريمـه جمـره 
وولي. همدا دواړه شپي چې داختر شپې 
دي پــه منــی کــې دې تيــرې کــړي، کــه 
چيرې حاجي څلورمه شپه پـه منـی کـې 
پاتی شو، نو الزمـه ده چـې پـه څلورمـه 
ورځ درې واړه جمرې په همدغه ترتيب 

که څلورمه شپه په منی کې نـه  وولي، او
وي، نو په دريمـه ورځ دې لـه جمـرو ک

ويشتلو وروسته مکې مکرمې ته الړشي، 
 صـدر طـواف پـه د وداع طواف چـې د

) پهلـوانۍ(، نامه هم ياديږي بې له رملـه
له سـعې څخـه دې  امرو  صفا او بې د او

، بيـت اللـه شـريف سـره  دې کړي اداء
 وداع  او خدای په اماني وکړي.

 :واجبات حج فرضونه او د
 حج فرضونه : د -الف

 :يفرضونه لر  ېحج در 
په اراده د دوو حج  احرام د :احرام -1

څادر اولنګ(، او پـه څادرونو اغوستلو)
ايې، چی يـو تلبیې ويلو ته احرام و  ژبه د

تکرار يې پـه  ، اووار تلبيه ويل فرض ده
اول مجلس کښی سنت او بيـا، بيـا ويـل 

 يی مستحب ده.
دعرفات پـه  :په عرفات کې وقوب -2

الحجـې د نهمـې د زوال ذو  د ميدان کې
صــبح  لســمې ورځــې دڅخــه شــروع د 
دريـدلو  مخـه پـورې د صادق ترختلو د

. په دغه وخت کې که څه هم وخت دی
يوه لحظه وقوف ترسره شي، فـرض اداء 

 شول.
طـواف زيـارت  د :طواب زيـارت -3

 چکرونه فرض دي. اولني څلور
 حج دفرضونو پريښودل: د

اف که چیرې له چا څخه احرام، يـا طـو 
زيارت پاتې شـول، نـو هغـه دې ترسـره 

کړي، پرته لـه دې يـې حـج صـحت نـه 
مومي، خو که له چا څخه دعرفې وقوف 
پـاتې شـي، نـو ددې کـال حـج ورڅخـه 

عمرې په نيـت  فوت شو، بايد مکې ته د
والړشــي طــواف اوســعيه دې وکــړي، او 
ځان دې حالل کړي. دم ورباندې نشته، 
خو ددې حـج قضـايې بـه پـه راتلـونکي 

 کال کې راوړي.
 حج واجبات: ب: د

حج واجبات هغه څه تـه ويـل کيـږي،  د
 چې په پريښودو سره ېـې دم الزميـږي د

 حج واجبات په الندې ډول دي:
 له ميقات څخه احرام تړل. .1
دعرفـې پـه  په عرفات کـې وقـوف: .2

ورځ له زوال څخه شـروع دلمـر تـر 
 پريوتلو پورې وقوف واجب دي. 

جـې په مزدلفه کـې وقـوف: دذوالح .3
په لسمه ورځ په مزدلفه کې دسبا لـه 
ــورې  ــايې پ ــر رڼ ــته ت ــو وروس ختل

 دريدل واجب دي.
 دصفا اومروی تر منځ سعی کول. .4
 رمی الجمار )دجمرو ويشتل(. .5
ــــــق ياقص .6 ــــــتانو رحل خريل )دويښ

 يالنډول(.
طواف صدر، يـاوداع )درخصـتيدو  .7

 طواف( دآفاقي لپاره.
ــر او  ــات ډي ــج واجب ــاوو دح ــو فقه  ځین

اړينـه ده چـې دا  کـړي ځينويې کم ذکـر 
حـج  واضحه شـي، چـې اکتـره علمـاء د

اصــلي واجبـــات پنځــه، او بـــاقي نـــور 
فرضـونو او  اصلي واجباتو، يـا واجبات د

 ارکانو تابع واجبات ګڼـي، لکـه د
تر  امرو  صفا او طواف واجبات، د

د عرفات  سعې واجبات، يا منځ د
ــات، او او مزدلفــه د  وقــوف واجب

 ق تـرحلـ ذبحې او هم دغه شان د
 منځ د ترتيب وجوب .

 واجباتو پريښودل: د
ــــره دم واجباتو د ــــرک س ــــه ت پ

 ذبحې ځای د الزميږی، د )دم( د
 مکې مکرمې حرم دی.
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معلولیـت بـه معنـی محـدودیت نبـوده و 
وجود معلولیت برای افراد معلـول عیبـی  
به شمار نمی آیـد بلکـه آن یـو ابـتالء 
وآزمــایش الهــی مــی باشــد کــه درمیــان 

بعضی اشخاص و افراد جامعه بنا  انسانها
به حکمت بالغه پروردگـار بـه آن دچـار 
می گردند، ایـن یـو امرطبیعـی اسـت، 
ــگوفایی  ــود را در ش ــش  خ ــولین نق معل
جامعۀ بشری داشته بودند و دارند و قابل 
درک اســـت، طـــوری کـــه معلـــولین و 
معیــوبین در ادوار تــاریخ نقــش ســازنده 

سـت، اجرا نموده اند، تـاریخ گـواه آن ا
بنابر برداشت هـا و عملکـرد هـای غلـط 

در قبـال آنهـا مـی پندارنـد،کالً که افراد 
پندار غلـط مـی باشـد کـه آنهـا از تمـام 
جهات پیشرفت زندگی معیوب و محروم 

نده را ــت بــرداشــکر و بـن تفـد، ایــان
ــاره جایگــاه و حقــوق  واداشــت تــا در ب
معلولین و نقش آنها در سازندگی جامعه 

بیمار، علیل، نـاخوش، آزرده،  معلول:
 صاحب علت، معیـوب، کـه دارای نقـ 

 لغت نامه دهخدا. جسمی است.
ــول در اصــطالح: ــارت از  معل ــرد عب ف

 کمتوان یا فرد معلـول بـه کسـی گفتـه مـی
شود که بـر اثـر ضـایعه جسـمی، ذهنـی، 

ــوأم ــی ت ــا روان ــتالل م ب ــل اخ ــتمر و قاب س
توجهی در سـالمت و کارآمـدی عمـومی 

طـوری کـه موجـب  وی ایجاد گـردد، بـه
ـــه ـــرد در زمین ـــتقالل ف ـــاهش اس های ک

معلولیت هر ، یا اجتماعی و اقتصادی شود
وضـعیت جسـم یـا روان اسـت کـه انجـام 
فعالیتهای خاص و تعامل با دنیای اطـراف 

، خود را برای فرد مبتال مشکل تر می کند
ارت دیگر معلول به کسی گفته می یا به عب

شود کـه جسـماً یـا روحـاً بـه وی آسـیبی 
رسیده باشد، خواه عارضی باشد، یا مـادر 
زاد که بنابر آن مشکلی در حیاتش بوجود 

 آمده باشد.
معلول کسی نیست که از افراد جامعـه  زیرا

بیـرون پنداشـته شـود و یـا هـم در بـاره او 
 کمی و کوتاهی احساس گردیده، حق آن
ــوق وی  ــه حق ــه تلــف شــود و ب در جامع
رسیدگی نشود، چنان ه واقعـه ای در ایـن 
مورد از قرآن کریم ذکـر گردیـده و آمـده 
است که فردی)بنام عبدالله ابن ام مکتوم( 

ــزد ــرم ن ــول اک ــان  رس ــه ایش ــد ک  آم
مشغول گفتگـو باسـرداران قـریش بـود، و 

ام مکتـوم( عبداللـه بـه آن) رسول اکـرم
از  ت، حضرت پیامبرتوجه مبذول نداش

طــرف اللــه تعــالی مــورد ســرزنش قــرار 
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  چ گرفت:

 2 - ٢لبس: چڀ  ڀ    ڀ   ٺ  ٺ  ٺ
روی تـرش کـرد و اعـراض » ترجمه: 

نمود. به اینکه نزد او نابینا آمد. و تو چه 
دانی؟ که او شاید درپی پـاکی باشـد. یـا 

 «پند گیرد، پس آن پند به او سود رساند.
پس کسی که معلول است دارای حقـوق 
و احترام هـم اسـت، حـق آنهـا نبایـد از 
ــایع  ــالمی ض ــارت اس ــردم و ام ــرف م ط
ــات،  ــا اوق ــه در بس ــاطری ک ــود، بخ ش
ــه  ــود ب ــت خ ــود معلولی ــا وج ــولین ب معل
خواسته ها و اوامر الله و رسولش لبیـو 
گفته اند که پروردگار از ایشـان در کـالم 

  مجید خویش چنین ستایش نموده:
ائ    چ  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    وئەئ  ەئ
  ٢٩١آه لم اب: چۆئ    ۈئ

( همـه آن) از پـس كه كسانی :ترجمه
 كـه جراحتهائی و خوردند كه زخمهائی
 اجابـت را پیغمبر و خدا فرمان برداشتند،

 احــد جنــ  زخمهــای هنــوز و) كردنــد
 پرداختنـد شركانـم تعقیب به نیافته التیام

 بـدین و شتافتند ااْلُُسد حْمراءُ  سوی به و
 بـرای( كردنـد، نیسوئی بسیار كار وسیله

 نیسـی( كـار چنـین) كـه آنـان از كسانی
 رســـول و خـــدا نافرمـــانی از) و كردنـــد
 پاداش و اجر نمودند، پرهیز( و ترسیدند

 .(٩٩:  )ده  نش خ    يتف .است بزرگی بس
در ذیل تفسیر این آیـت کریمـه امـام 

و اسـالمی سـطوری را بـه  انسانی
استنادکاوش های علمـی و دینـی 
در قیــد تحریــر درآورم تــا باشــد 
دین خـویش را در قبـال آگـاهی 
دهی جایگاه معلـولین و معیـوبین 

و  از نگاه اسالم و حقـوق 
 حس اسالمی بجا کرده باشم.

 تعریف معلولیت:
  رنجور. و ناتوان[: عّل ] الَمْعلُول

 (1122: ص) سيفار -عربي أبجدي فرهنگ
 (444/ 4) معين . فرهنگ
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ــ ــه نراغــب اصــفهانی مینویســد: ای  آی
 و مجـروحین معنـوى عظمت و شسوه

 كـه كنـد مـى بیـان را ایمـان با معلولین
 هسـتند معلـول و مجروح اینسه با اینان

 گویند مى لبّیك پیامبر و پروردگار به
 تنها نه خویش ایمان و ایتار از دست و

 (.شوند مى استوارتر كه دارند برنمى
 (٨٢٥:  ) اصفی نا  اغب - ق آب اف دات ت جمه 

: معلـولین دارای لفیت معلـولینمک
ـــزد جامعـــه و  مکلفیـــت هســـتند در ن
پروردگار خویش جوابگوی می باشـند 
چنان ه درحدیث طویلی واقعه داستان 
سه نفر معلول آمده است که الله تعالی 
هر کـدام آنهـا را مـورد آزمـایش قـرار 

 ُهَ يْتتتَ  َ  َلتتْن ََلِتتي)) داده امتحــان نمودنــد:
ََ سَ  ََنَّهُ  لنه اَّلل  ضي : يَتُقشهُ  اَّللِ  َ ُسشهَ  ِم
تتت َعَ  ََلْتتتتَ  َ  ِإْستتتَ ائِيَلو لَِنتتتي ِاتتتي َثوَثَتتتةً  ِإبَّ   َلََقتْ

 ((يَتْبَدِلَيُیْر... ََبْ  َّلل لََدا َلََْلما
 (٦٩/ ١) سش  جلد الم ج ب ل اللهله 

یــد: مــی فرما هریــره ابــو: ترجمــه
ن میـاد: در فرمودنـ شنیدم كه پیغمبر

دند كـه بو  شخصیقوم بنى اسرائیل سه 
یسى از آنها به مرض)بـرص( و دومـى 

ك لى و سومى به كورى هر دو کلی به 
ــال  ــد متع ــد، خداون ــتال بودن ــم مب چش

 ...خواست آنان را امتحان كند
درین خالصه حدیث شریف نحـوۀ 
امتحـان و تکلفیــت هــر کــدام از افــراد 
معلول که یکی به مرض پیس و دومـی 
ــه  ــه مــرض مــوی رفتگــی و ســومی ب ب

ــهمــرض نابینــا  ئی گرفتــار بودنــد الل
صـورت انسـان نـزد هـر ه فرشته ای را ب

یو شان فرستاد و بـه هـر کـدام شـان 
مال دلخـواه اش را عنایـت کـرده و در 
آن برکت انداخت تا اینکه مال هر فـرد 
آنها نمو کرد و افزایش یافـت، پـس از 
ــته ای را  ــاز فرش ــریم ب ــه ک ــدتی، الل م
بصورت انسان مظلـوم و فقیـر نـزد هـر 

ــدام ــه  ک ــاره هم ــرده دو ب ــا روان ک آنه
ایشـان را مـورد آزمـایش قـرار داد و از 

راه انـداخت تـا ه هر کدام خواستی را ب
اینکـه دو نفــر آنهــا در آزمــایش الهــی 
ــه  ــت ب ــا زمانیکــه نوب ناکــام شــدند، ام

ــا رســید  ــی شــخ  نابین وی گفــت: بل

در براستی که خداوند بینـائیم را بـاز داد، 
چــه مــی هــر پاســخ ســوال فقیــر فرمــود: 

دانــی  مــیالزم خــواهی بگیــر و هــر چــه 
بگذار. هرگز در آن ه که برای خـود مـی 

 ری با تو سختگیری نمی کنم.بردا
گفت: مالـت را در این حال برایش  فرشته

با خود بدار. شما مورد آزمایش خدا قرار 
 دو هرگرفتید، خداوند از تو راضی شد و 

 د.الهی قرار گرفتنخشم مورد رفیقت 
مکلفیــت در انســانها عقــل  معیــارپــس  

است هر عاقلی که عقل آن صدمه ندیـده 
باشــد آن شــخ  مکلــف اســت و همــه 
مسؤولیت و حقوقی که بـرای دیگـران در 
جامعه است برای ایشان نیز است. چنان ه 

ــت:  ــده اس ــریف آم ــدیث ش َلتتْن ))در ح
قـاَل:  اَّلل تَتَع َلا َلْنَیت َلِن الن بت  ل ئَشَة  ض 
ََ اْلَقَلُر َلتنْ  َثوثَتةه: لتِن الن ت ئِر ُدتا َيْ تَدْيِقَ    ُا

دتتا َيْكبُتتَ  َلَلتتِن الَمجْنتتشِب ُدتتا  َُ َلَلتتِن الةَّتت ي  
 روایت امام أََحمُد و دیگر کتب حدیث.((يَتْعِقَل ََْل يُفيقَ 
ـــه ـــه)): ترجم ـــامبر از عایش  پی

 فرمود: قلم روایت کرده است که آنجناب
)تکلیف( از سه گروه برداشته شده است: 

 اطفـالد خوابیده تا بیدار شـود، و از از فر 
تــا بــزر )و بــال ( گــردد، و از دیوانــه تــا 

 .((عاقل شود، یا به هوش آید
بنابرین معلول عضو جامعه بـوده دارای 
حقوق و وجایب می باشـد و در صـورتی 
که معلولیت وی بـه حـد کـافی باشـد کـه 
توان کار را نداشـته باشـد بـاز بیـت المـال 

تهای امروزی مجبور مسلمانان و یاهم دول
 .پرداخت ما یحتاج ایشان می باشندبه 

 بــا مــی تواننــد اســالمی نظــام و امــارت
 امـوال زکـات ،شـریعت قـانون از استفاده

تالش همـه جانبـه  و آوری جمع را اغنیاء
همکـاری بـا  در کمو رسانی به جامعه و

جـداً  زنـان و بیـوه سرپرسـتان بـی یتیمان،
 رفـع بـه فعالیت عملی را آغاز و رسـیدګی

 .نماید معلولین و شهداء وارثین مشکالت
 اسـالمی امـارت اسـالم مقـدس دین در

 عنـوان بـه را اداره یـو کـه دارد مکلفیت
 تأسـیس شر و زکـاتـع آوری جمع اداره

 دارایـی ثبـت های فورمه اداره این نماید،
 مطـابق و نمـوده ترتیـب را خویش رعیت

 آوری، جمع را آنان مال زکات ساالنه آن

و بـه  رفـشـریعت آنـرا مصـ حکـم بقمطا
بــرای  کــار ایــن کــه بپــردازد مســتحقین آن

 :میباشد ذیل منافع دارای امارت،
 را زکــات امــوال امــارت درصــورتی کــه

ــد، آوری جمــع رســماً  ــرمایه هــیچ نمای  س
 دوری آن ادای از کـــه نمـــی توانـــد داری

 صـورت بـه فقـرا حقـوق بنـابر ایـن نماید،
 .می شود محافظت خوب

 مـنظم شـکل به می تواند میاسال  امارت
 .باشد داشته عملی های بافقربرنامه درمبارزه
 بـا مبـارزه می توانـدبرای اسالمی امارت
 .باشد داشته عملی های نیزبرنامه بیسوادی
 بسـیار بودجـه ای دارای اسـالمی امارت

ــوی ــالی ق ــوده، م ــه ضــرورتی ب ــرات ب  خی
 .نمی شودپیدا  بیگانگان از خواهی
 رعیـت مشکالت که دبتوان امارت هرگاه

 در و اسـتقرار امنیـت سازد، مرفوع را خود
 .می شود مستحکم و حاکم نیز آنجا

پایان سخن: پس به این نتیجه می رسـیم 
کـه افــراد معلــول منحیـث بــرادر و خــواهر 
مایان و عضو جامعه اسالمی وانسانی بـوده 
و از همه امتیازات حقوق بشری در جامعه 

 می باشند.اسالمی و انسانی برخوردار 
بناًء نباید با معلـولین در جامعـه برخـورد 
دوگانه صورت گیرد و ایشـان از حقوقشـان 

 محروم ساخته شوند.
بنابرین معلولین در جامعه اسالمی عالوه 
از حقــوق شــان منحیــث یــو فــرد دارای 
وجایب به قدر توان شان نیـز مکلـف مـی 
باشند، چنان ه در خالصه حدیتی طـویلی 

، طوریکـه در صـورت که در باال گذشـت
توانایی الزمه و قوت کاری ایشان در ادوار 

تاریخ وظیفه های مهمـی را اسـالم 
به آنها واگذار کـرده ماننـد عبداللـه 
ابن ام مکتوم که یکـی از اصـحاب 

و مــؤذن  بزرگــوار رســول گرامــی
ـــت  ـــود و در وق ـــان ب خـــاص ایش

ایشان در  ضرورت جانشین پیامبر
از همه گردیده که مدینه منوره مقرر 

ــی  ــتی م ــر پرس ــلمین س ــوال مس اح
 کردند.
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ر او پلـور او د ېـسوداګرۍ پـه لغـت کـې د پ
اخیســـتلو او خرڅولـــو پـــه معنـــا ده او پـــه 

  «1»اصطالح کې عبارت ده له:
د مال بدلول په مال باندې په خوښه او رضـا 

رلو په بـاب ېد پلورلو او پ سره. الله تعالی
ې کې د خوښۍ او رضایت قید ته اشـاره کـړ 

  «2» یې دي: ياو فرمایل

اې مومنانو! پـه خپلـو منځـو کـې یـو د بـل 
خـورئ ونه په ناروا توګه مه خورئ، مګر)مال

ــړه د دواړو  ــه راکــړه ورک ــې( ک ــه ی خــواوو پ
ــره ) ــۍ س ــل خوښ ــه( وي او خپ ــه روا توګ پ

پـر  ځانونه مه وژنئ باور ولرئ، چې اللـه
ــن د تا ــاک دی ــان دی. د اســالم پ ســې مهرب

ـــار  ـــب او روا ک ـــانګړي ډول د کس ـــه ځ پ
سوداګرۍ په برخـه کـې پـه ارزښـت بانـدې 
والړ دی؛ پــه دې برخــه کــې یــې ځــانګړي 

احکام او ډولونه وضع کړې دي. سوداګري، 
کسب او حالله ګټه یو د هغو موضوعاتو لـه 

، چې د اسالم په دین کـې یـې هه دخډلې څ

بانـدې ټینګـار شـوی  یسپارښتنه او په هغـو 
تر خپل بعتـت  ،دی. د اسالم ګران پیغمبر

مخکې د ام المؤمنین د استازي پـه توګـه، د 

د سوداګرۍ او اقتصاد په برخـه کـې پـه هـیڅ 
ډول خپلې هلې ځلې او کوښښونه له پامه ونـه 

دارنګه، اسالم پـه دې نظـر دی، هم يغورځو 
چې شتمنۍ پرته لـه کـومې ګټـې بایـد پـه یـو 
ځای ونه ساتل شي؛ د شتمنیو د پیداکولو او د 

سوداګرۍ او اقتصاد د ښه والي لپـاره بایـد پـه 
جریان کـې واچـول شـي، ترڅـو پـه اسـالمي 
ټولنه کې د اقتصاد له ښه والي او د سـوداګرۍ 

نیسـتمنو  له پرمختګ څخه د ټولنې بیوزلـو او

 کسانو سره مرسته او کومو وشي.
ــا ــه رڼ ــو پ ــرعي نصوص ــوداګرۍ د ش کې د س

 ارزښت:

ــه اړه  -۷ ــي پ قرآنکــریم د ســوداګرۍ د رواوال
  «3» :يد يفرمایل

تجارت( روا او سـود نـاروا سـوداګرۍ) الله
 کړی دی.

ــریم د جمعــې تــر لمانځــه څ -۱ ه خــقرآنک
وروسته د اخیسـتلو او خرڅولـو پـه اړه داسـې 

 «4» لې دي:فرمای

کله چې لمونځ ترسره شي، نو په ځمکه کـې  
ر ېـخواره شئ او د الله فضل ولټوئ او د الله ډ

ر یادوونکي اوسـئ؛ ښـايي چـې تاسـې تـه ېډ
  ېد د په برخه شي. حـافظ ابـن کتیـر يبر 

ــل  ــه خپ ــي: تاســو پ ــه اړه وای ایــت شــریف پ
ډیـر  کاروبار او سوداګرۍ کې د الله تعالی

 یادوونکی اوسئ.
، د سوداګرۍ لپاره مسـافرت، الله تعالی -۸

د خدای په الره کې له جهاد سره یو ځای یاد 
 «5» کړی دی، لکه چې فرمایی:

 يځینې نور د الله د فضل په لټه کې سفر کو  

رخلو د الله په الره کې جنګیږي او ځیني نو 
 (.يجهاد کو )
الله تعالی په قرآنکریم کې د انسان لپـاره د  -۵

ۍ سوداګرۍ یادونـه کـړې ده او کورنۍ او بهرن

ــې  ــاروان ک ــه ســوداګریز ک قریشــو پ

ګډون درلود، چې له دې الرې څخه 
، ډیره ګټه تر السه کـړه خدیجه

اصـحابو کرامـو هـم د  او د پیغمبر
ــو  ــام اب ــه او ام ــده لرل ــوداګرۍ دن س

هـم د رحمه الله علیـه  حنیفه او امام مالو
 يلپاره سوداګر  روزۍ د ګټلو ېحالل

کوله او له دې الرې يې حالله روزي 

ــام حلــواني هــم  الســته راوړلــه. ام

کولــه او د بغــداد خطیــب  يسـوداګر 
هم سبزي خرڅوله، نو بنـاًء د اسـالم 
مقدس دین غواړي، چې انسان بایـد 

ــې  ــمندرونو د الرو، چ ــې د س ــاره ی ددې لپ
اوس همدارنګه غـټ نړیوالـه سـوداګرۍ لـه 

همدې الرې ترسره کیږي، د انسان پـه واک 

 «6» کې ور کړې ده؛ لکه چې فرمایي:

په همدې اوبو کې تاسې ګورئ، چې بیـړۍ  
د هغو سینه څیروي او وړاندې ځـي، ترڅـو 

ل ولټــوئ او د هغــه چــې تاســې د اللــه فضــ
 شکر ایستونکي شئ.

د هغو کسانو په ستاینه کـې چـې  الله  -۴

خپله سوداګرۍ یې د الله تعالی په یـاد سـره 
پیل کړې او د زکات له ورکړې څځه ځان نه 
پټوي، د سهار او مـازدیګر لمونځونـو لپـاره 

پـاکي وايـي،  جومات ته راځي او د هغه
 «7» داسې فرمایلې دي:

ي، چـې سـوداګرۍ او راکـړه داسې سړي د 
ورکړه یې د الله له یـاد څخـه، د لمانځـه لـه 

اداء کولـو او د زکــات لـه ورکولــو څخـه نــه 
ه خله هغې ورځې څ ی دېکوي. هغو  هغافل

یریږي، چې په هغـې کـې بـه د زړونـو د وو 
اوړیدو را اوړیدو او د سترګو د رډوختلو وار 

یـت آراشي. څوک چې اللـه تعـالی پـه دې 
سـتاینه کـوي، هغـه  یاو د هغـو کې ستایلي 

څوک دي، چې سوداګرۍ کوي، نه دا چـې 

هغــه کســان، چــې اصــالً دنیــایي کارونــه نــه 
کوي، بلکې سوداګرۍ او د دنیا نـور کارونـه 
هغه له واجباتو څخه نه بې خبـره کـوي او د 
سوداګرۍ سره سم الله تعالی هم یادوي او د 

امر پر ځای کوي. په څـو پرلـه پسـې  یهغو 
کې د سوداګرۍ) تجـارت( یادونـه  حدیتونو

شوې ده، چې د امام بخاري دا روایـت یـې 

  «8» یوه غوره بیلګه ده:

بخاري پـه خپـل سـند سـره لـه عبداللـه ابـن 
ــاس ــت کــوي، چــې د  عب څخــه روای

وخــت کــې عکــاظ، مجنــه، او  جهالــت پــه
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ــــې ذوالمجاز  ــــارونه و، چ ســــوداګریز ښ
ــه  ــې ل ــه وخــت ک ــه د حــج پ مســلمانان ب

ې په خاطر ډډه کولـه، سوداګرۍ څخه دد
سي نه سوداګرۍ یې په نیـت کـې د ـچې ه

 ياخالص او یا هم په عبادت کې د پـاکوال
د مخنیـــوي ســـبب وګرځـــي. پـــه دې اړه 

قرآنکریم نازل شو اوپـه روښـانه ټکـو یـې 
وفرمایل: ستاسو لپاره هیڅ ګناه نشته، چـې 
د الله تعالی په فضل او نعمت څخه) چـې 

یا یـې ترسـره  سوداګرۍ ده( ګټه واخلئ او
کړئ. نو، هغه څه چې غواړو ووایـو، هغـه 
د اسالم پاک دین له نظـره د سـوداګرۍ او 
تجــارت ارزښــت او اهمیــت دی. دا چــې 

سوداګرۍ دا ټول ارزښتونه لري، نو پـه ډاډ 
سره ویلی شو، چې که چیرته په سوداګرۍ 

توکـو تـه،  يکې د خلکو د اړتیـا وړ لـومړن
ــوک ــوراکي ت ــې خ ــدي، ډ يچ ــه ره پامې لرن

وشي، پرته له شکه، چې هم به خرما، چې 
هغه د حاللې سـوداګرۍ ګټـه ده، پـه الس 
راشي او هم ثواب، چـې د خلکـو لپـاره د 

 خوراکي توکو امنیت دی، تر سره شي.
ـــوداګر  ـــلمان س ـــوه مس ـــې  د ی مهم

د یوه مسلمان سوداګر لپاره،  ځانګړتیاوې:
د اسالم مقدس دین، ځانګړي صـفتونه او 

ــاکل ــه د ځــانګړنې ټ ــوږ دلت ې دي، چــې م
ه یـوازې د هغـو یادونـه خهغوئ له منځ څ

کوو، چې د خوراکي توکـو پـه سـوداګرۍ 

 پورې اړه لري.
مسـلمان  رښتیا ویل او امانتـداري: -الف

انسان باید په خپل ټولو حالتونو کې رښـتیا 
وي او لـه دروا ویلـو  يویونکی او رښـتین

ه ډډه وکړي. رښتیا ویل او امانتداري د خڅ

ه خمسلمان سوداګر له اصلي شتمني څ یوه
ږي. مسلمان سوداګر پـه پـوره ډول ېګڼل ک

ږي، چې اللـه تعـالی علـیم دی او پـه ېپوه
ټولـو کــارونو یــې علـم او پوهــه لــري او د 

دی؛ نو هغه په دې بـاور  يهغوئ څارونک
څخـه پـه ښـکاره او پټـه  او فکر له الله

امانتدار او  خوږ پیغمبرږي. د اسالم ېرېو 
داســې ســتایلي دی او  نی ســوداګررښــتی

 «9» :فرمایي

څخه روایـت دی، چـې  له ابن عمر 
فرمایلي دي: رښتیا ویونکی او  انحضرت

امانتدار مسلمان سوداګر د قیامت پـه ورځ 
ــه شــهیدانو څخــه ګڼــل ک ېکــ ــل ــه ې ږي. ل

بیا راوړل کیږي، نو باید د دغسې توکـو 

د فسخ) رد( په برخه کې د اسالم د تړون د 

دین له غوښتنې سره سم، عمـل مبـارک 
 وکړي.
 له احتکار څخه ډډه کول: -هـ 

توکـو د  يیو مسلمان سوداګر د خوراک 
لوړیدو په لټه کې باید ونه اوسـي  بیو د

او بایــد پــه همــدې هیلــه بانــدې خپــل 

مالونه ذخیره نه کـړي، پـه داسـې حـال 
کې، چې خلو ورته سخته اړتیا لـري. 

حــدیث شــریف کــې پــه یــوه  پیغمبــر

  «13»:فرمایلی دي

ــر انــس ــت دی، چــې پیغمب  څخــه روای
 «10» فرمایلې دي:

نه لري څوک چې امانتدار نه وي، هغه ایمان  
چې په ژمنه وفا نه لري، هغه دین نه  کاو څو 

لري. د خوراکي توکو په سوداګرۍ کې یو لـه 
اساسي شرطونو څخه د کیفیت) څرنګـوالی(، 

پاکوالی او د خوراکي توکو د تولید له پړاوه بیا 
بــازار تــه تــر وړانــدې کولــو پــورې د توکــو د 
ــاملرنې مســئله ده،  ــې د پ ــه برخــه ک ــا پ روغتی

اګر، چـې د خـوراکي توکـو پـه مسـلمان سـود
ــوراکي  ــت وي، د خ ــدې بوخ ــوداګرۍ بان س

 یتوکو د کیفیت په اړه باید تـل رښـتیا ویـونک
ــوړ کیفیــت   وي او کوښــ  وکــړي، چــې د ل

ــړي.  ــدې ک ــه وړان ــازار ت ــوکي ب ــوراکي ت خ

همدارنګــه لــه مســلمان ســوداګر څخــه د دې 
ې پاکوالی د ایمـان ږي، لکه څرنګه چېهیله ک

ــو د د نظافــت او اکي توکــو خــور  برخــه ده، ن
 اخري بریده کوښ  وکړي.  روغتیا په برخه کې تر

 لـه دروغــو تبلیغــاتو څخــه ډډه کــول: -ب

مسلمان سوداګر باید د خپل مال او سوداګرۍ 

په برخه کې د خپلو مالونو له بې ځایه ستاینې 
څخه ځان وساتي او هغه څه چې په ستایلو نه 

چـې دا ارزي، باید په اړه یې تبلی  ونـه شـي، 
 ۍخپله هم د یوه مسـلمان سـوداګر د رښـتینول

یوه برخـه جـوړوي. دغـه چـاره پـه ځـانګړي 
ډول، د خوراکي توکو د سـوداګرۍ پـه برخـه 
کې په پوره ډول صدق کـوي. هغـه سـوداګر، 

چې د خـوراکي توکـو پـه سـوداګرۍ بوخـت 

ــدنې او  ــه پیان ــو ل ــوراکي توک ــد د خ دی، بای
ارزي  ستاینې څخه ډډه وکړي، چې په هغه نه

ه ځان وساتي، خاو په اړه یې له دورا ویلو څ
له دې ډلې څخه پوډري شیدې او تیار شـوي 

خواړه، لکه: د کوچنیانو لپاره سریالک، چـې 
د هغوئ کارول د کوچنیـانو روغتیـا تـه زیـان 

رسوي او لـه هغـوئ څخـه پـه ځلونـو د مـور 
شیدې ارزښتمنې دي. همدارنګه د بسته بندي 

ول، ګــاز لرونکــي شــوو خــوراکي توکــو کــار 
نوشابه او انرژي ګانو او د مصنوعي میوو اوبه، 
چې ګـڼ شـمیر زیانونـه لـري، چـې مسـلمان 
سوداګر باید د خپلو مشتریانو د ډیرولو لپاره د 
هغوئ په اړه له دروا ویلو او په هغو پـورې د 

 دروغو صفتونو له تړلو څخه ځان وساتي.
دیندارو خلکو ته وخـت ورکـول او پـه  -ج

ــه ه کــې ښــه النــد کــول: معاملــ کــه چیرت
پلورونکی دا تشخی  کړي، چې اخیستونکی 

دیندار دی او د مال د اخیستلو لپاره یـې مـالي 
وضعیت ښه نه دی، نو باید له هغه څخـه ژر د 
پیسو غوښتنه ونه شـي او دغـه چـاره وځنـډول 

فرمایلي دي: که چیرته  شي. په دې اړه الله 
د مـال تـر اخیستونکی تنګ السی و، نـو بایـد 

پیدا کولو پورې وخـت ورکـړل شـي. د اسـالم 

  «11» پیغمبر په یوه حدیث کې فرمایلي دي:
الله تعالی، آساني راوستونکي کسان، ځوانمرد 
او زغم لرونکي کسان خوښوي، که چیرتـه یـو 

او کـه  يشي پلـوري ځـوانمرده او صـبرناک و 
چیرته یې اخلي هم ځوانمرده او صـبرناک وي 

ناک هـم صـبر  يچاته څه ورکو  او که چیرته یو
ــ ــه چــا ن ــه ل ه یــو شــی او همدارنګــه کــه چیرت

وغواړي هم ځوانمرده او صـبرناک وي، زمـوږ 
په ګران هیواد کې چې له نیم څخه ډیر خلـو 
یې د بیوزلۍ تر کرښې الندې ژونـد کـوي، نـو 

وانمردۍ دغـه اصـل محترم سوداګر، باید د ځـ

خوراکي توکو د خرڅالو په په ځانګړې ډول د
 مراعات یې کړي. ونیسي اوخه کې په پام کې بر 

  «12»:فرمایلې دي پیغمبردمعاملې دفسخ منل: -د

ــړل شــو   يڅــوک چــې د مســلمان ورور رد ک
معامله ومني، الله تعالی به د قیامـت پـه ورځ د 
هغه له ګنـاهونو او خطـاوو څخـه ورتیـر شـي. 

بایـد  يددې حدیث شریف په رڼا کې پلـورنک
ت کـې چـې یـو بـل د خپل مـال د رد پـه وخـ

وروسته ورتـه راوړي او څوک یې له اخیستولو 
ی دالیل ورته ووايـي، بایـد ويـې سم او پر ځا

مني او دا الزم نه دی، چې د هغه څخـه خپـل 
یې رضایت څرګند کړي، چې مسلمان ورور ته 

د زیان وي. که چیرته د پلورونکو د خوراکی توکـو 
خرڅالو په وخت کې د معیار نشتوالی تـه پـام 
شی او پوه شي، چې د خلکو روغتیا تـه زیـان 

ده تـه  يرسوي؛ که چیرې دغسې خوراکی توک



 

 

   

 

   

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محتکر انسان څومره بد دی؛ هغه څوک چې 
له لوري د شیانو د قیمتونو په ښکته  د الله 
ږي ېـدو یي خوشـحاله کېخپه او په لوړ  کیدو

ــه  څرنګــه چــې د خــوراکي توکــو د امنیــت ل
ه یو هم د خوراکي توکو شـتوالی خاړخونو څ

او خوړو ته السرسی دی، نو پر دې بنسټ، د 

تــه  يخــوراکي توکــو پــه احتکــار ســره هغــو 
السرسی ستونزمن کیږي، چې په پایله کـې د 

 له ناامنۍ سره خلو مخ کیږي.توکو  يخوراک
د یـوه  پیغمبـر د توکو د عیب نه پټول: -و

مخ و چې پـه هغـه کـې غـنم یـا پلورنځي تر 
ــه وربشــې خ ــه دغ ــې پ ــده، چ ــدلې تیری رڅی

د  د پیغمبــر يپلــورنځي کــې موجــود تــوک

ودریـدلو او  ضرتـحیرانتیا المل شو. آنحـ

الس مبارک یې په دغو توکو دننـه کـړ او پـه 
دا هغه کې یې لندوالی ولیدل او ویې فرمایل: 

ــه  ــه کــس ورت ــدوالی د څــه شــي دی؟ هغ لن
وویل، چې د بارن لنـدوالی وررسـیدلی دی. 

 «14» وفرمایل: رسول اکرم

ولې لنده غله پورته نه ږدې، چې خلو یـې  

وویني؟ هر څوک چې له موږ مسلمانانو سـره 
خیانت کوي، هغه زموږ له ډلې څخه نه دی. 
د خوراکي توکو د امنیت په برخه کې یو مهم 

خـوراکي توکــو سـمه سـاتنه ده. کــه  بحـث د
چیرته خواړه سالم نه وي، د ګټې پـر ځـای د 
انسان روغتیا ته زیان رسوي. کله کلـه داسـې 
هــم لیــدل شــوي دي، چــې د هیــواد ځینــې 

ــورونک ــر ټیــټ کیفیــت  يســوداګر او پل د ډی
لرونکي او یـا هـم خـراب خـوراکي تـوکي د 

ــوراک ــالمو خ ــورو او س ــه  يګټ ــه نام ــو پ توک

مان سوداګر ته الزمه ده، چـې خرڅوي. مسل
لومړی خو حـالل، ګټـور او سـالم خـوراکي 

تـوکي بـازار تــه وړانـدې کــړي او کـه چیرتــه 

  «15» فرمایلي دي: څرنګه چې الله 
ی پالنې دي، کوم کارونه چې د نیکي او خدا

په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړئ او کـوم 
کارونه چې ګناه او تیری وي، په هغـو کـې د 
هی ا مالتړ مه کوئ. له الله څخه وویریږئ، 

د مسلمانانو تر منځ  د الله عذاب ډیر سخت دی.

له بل سره د مرستې او کومو په برخه کې یو 
  «16» دی. يپه ډیرو احادیتو کې ټینګار شو 

څخـه روایـت دی، چـې وايـي:  ابـوذرله 
ــرم ــول اک ــي رس ــې) یعن دې  ( ددوســت م

الرښوونه راته وکړه او راته ویې فرمایـل: هـر 
شـوروا تیـاروئ، اوبـه یـې لـږ ور  چېوخت 

ډیرې کړئ  او له هغه څخه خپلو ګاونـډیانو 

ه ورکړئ. د اسالمي ټولنې ټـول څمڅته یوه 

غړي) ښځه او نـر( ټـول بنسـټونه) دولتـي او 
ــ ــوداګر، ـشخ ــانګړي ډول)د س ــه ځ صي( پ

شتمنو، بزګرانو او...( مکلـف دي، چـې تـر 
ــدې کســانو ســره مرســته او د  خپــل الس الن
مسؤولیت شعور ولري او یو د بل ستونزې او 

کړاوونه د ځان وګڼي او د خپل وس او تـوان 

په اندازه یې پر غاړه واخلي. یـو لـه بـل سـره 
ه له مرسته وکړئ او له نورو سره د مرستې هیل

ځـان  سـره ولــرئ. پـه حــدیث شـریف کــې 
  «17» راغلي دي:

یعني، هیڅ یو له تاسو څخه کامل مـؤمن نـه 
ګڼل کیږي، ترڅو هغه څه، چې یـې د ځـان 
لپاره خوښوي، د خپـل مسـلمان ورور لپـاره 

هم خوښ کړي. دغه رنګه یو مسلمان د بـل 

ــايی او  ــل دنی ــه خپ ــتي پرت ــه مرس ــلمان ل مس
نـه شـي تـر سـره اخروي کارونه په ښـه ډول 

کولی او نه هم په یوازي ځـان کـوالی شـي، 
مقاومت  ېچې د ستونزو او کړاوونو په وړاند

ــول  ــا او اخــرت ټ ــاالخره دنی ــړي، چــې ب وک
کارونه یو د بل له مرستې پرته نه شي تر سـره 

دلی، یو له بل سـره د مرسـتې، همکـاري، ېک
ه د خپاکوالي، لږ خوړو او له ډیر خوراک څ

ټـو، میــوو او نـورو خــوراکي ډډه کولـو، د بو 
ـــورو  ـــاوو او همدارنګـــه ن توکـــو د ځانګړتی
روغتیایي الرښوونو په اړه ډیر زیات حدیتونه 
راغلي دي، چـې پـه هغـو کـې د خپـل بـدن 
روغتیا او سالمتیا واجـب ګڼـل شـوې ده؛ ان 

په عبـادتونو کـې هـم، لکـه روژه یـا فرضـي 
ــو حــالتونو لکــه ســخته  حــج، چــې پــه ځین

له ښځي سره کـوم شـرعي ناروغۍ او یا چې 
محرم نه وي، نه یوازي دا چې پریښودل یـې 

خوراکي توکـو خپـل کیفیـت پـه هـر 

دلیل له السـه ورکـړی وي، نـو هغـه 
دې بــازار تــه نــه وړانــدې کــوي او د 

دې وکـړي،  يوړاندې کولـو مخنیـو 
 او رسـول اکـرم ترڅو چې الله 

 .خوشحاله شيڅخه  يله دو 
و د امنیت په ښه والـي کـې ړ د خو 

د انســان د ژونــد د ټولــو  مرســته:

اړخونو په ځـانګړي ډول د خـوراکي 

او یو له  يتوکو په برخه کې د ښه وال
بل سره مرسته د اسالم او شریعت لـه 
ــه  ــه دی، لک ــوونو څخ ــو الرښ الزم

پریښــودل  ېروا دي، بلکــې واجــب دي، چــ
حـالتونو کـې واجـب کـار پـه  ې، په دغسيش

هر سـالم  ېږي. نو د ټولنېبدل ېحرام کار باند
او پوه انسان مسـؤولیت لـري، چـې لـه خپلـو 
خوړو څخه خبر وي او د خپل بدن د اړتیا وړ 

ځانګړي ډول د خوړلـو پـه برخـه څیزونو، په 

کې وپیاني او د خپل ځـان ډاکټـر واوسـي او 
. هـر ئخپل ځان درملنه په خـوړو سـره وکـړ 

انسان د خپـل وس او تـوان پـه ک ـه مکلـف 
دی، چې د خوراکي توکو د ښه والي په برخه 
کې د ځان او نورو په وړاندې خپل انسـاني او 

. بزګــران پــه ئاســالمي مســؤولیت ترســره کــړ 
او کرکیلـه کـې او سـوداګر لـه کمـي او کښت 

کیفی پلوه د خوراکي توکو په تولید او توریـد 
کانداران یې له احتکار پرته د و او همدرانګه د

ساتنې  او د لږ ګټې په ترالسه کولو سره بـازار 
ته یې په وړاندې کولـو سـره اقـدام وکـړي، د 

اســالم مقــدس دیــن د خپلــو خــوراکي توکــو 
بیګلې په ډول: غـنم، نومونه اخیستلې دي، د 

پیاز، هوږه) سـیر( ، غوښـه، مـاهی، شـیدې، 

ــار ــه، انګــور، انځــر،  ،شــات) عســل(، آن مڼ
زیتون، خرمـا او داسـې نـور، چـې دا د ټولـو 
خوراکونو په سر کې ځای لـري او د لګښـت 

بنسـټ، د  له مخې بنسټیز ارزښت لري. پردې
کمیت له مخې د خوراکي توکو ښـه کیفیت او 

) کوچنیانو او لویانو( د روغتیا والی، د انسانانو
او سالمتیا په برخه کې اساسي رول لري، چې 

موږ ټول باید په دې برخه کې خپـل دینـي او 
 ایماني دنده ترسره کړو.

 :ېنېسرا خذونه اوأ م
د خوړو امنیت اوتغذیه د اسـالم دسـپیڅلي دیـن پـه ) 

 کال منی. ۷۸۹۱کابل  –رڼاکې( کتاب 
ــیم، الب .1 ــن النج ــدین اب ــن ال ــق: ج زی ــر الرائ ، ۴ح

 ، مکتبه شامله.۱۱۱ص
 ۱۹النساء: ۀسور  .2
 ۴/۷۷۷سمعانی: اونساب: .3
 آیت ۱۱۴ ۀد البقره سور  .4
 آیت ۷۴ ۀد الجمعة سور  .5
 آیت ۱۴، ۀد المزمل سور  .6
 آیت ۱۷د الفاطر سورۀ،  .7
 آیت ۸۱د النور سورت،  .8
، سـنن ۷۱۱۴صحیح البخاری، د حـدیث شـمیره:  .9

 ۱۷۸۹ابن ماجه، حدیث: 
 ۷۹۵یث: صحیح ابن حبان، حد .10
 ۷۸۱۴موطأ االمام مالو، حدیث:  .11
 ۱۷۹۹سنن ابن ماجه، حدیث:  .12
 ۷۳۸المعجم الکبیر للطبراني، حدیث:  .13
 ۵۹۴۴صحیح ابن حبان، حدیث:  .14
 آيت ۱المایده سورت،  .15
متفـق سنن الدارمی، باب اکتار المـاء فـی القـدر،  .16

 (۴۹او سنن ترمذي د: صفة القیامة کتاب: )باب  علیه 
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 هسحج د دویم قسط پرو د

، د حج  لګښـتونو د دویـم قسـط د هـ ش( کال سره سمون لري ۷۵۴۷ ،۷۴ق کال چې د) جوزا ه ۷۵۵۸ذوالقعده/  ۷د روان کال د 

 کې په رسمي توګه پیل شو.نو اسنادو نهایی کولو بهیر د ارشاد، حج او اوقافو وزارت په مرکز او والیاتو  دسپارلو او د حاجیانو 

حاجيانو د دويم قسـط د  ورغلی و: وایي، چې نن  زيات شمېرتو له مخې چې د حجاجو مجتمع ته د دغه وزارت خبریال د معلوما

تحویلولو، د خپلو اسنادونو د طی مراحل او د پاسپورټونو د ترالسه کولو لپاره صفونه تړلي وو او پـه دې برخـه کـې د ارشـاد، حـج 

 یې مننه کوله.اوقافو وزارت له لوري د شته اسانتیاوو د رامینځته کېدو څخه 

 کې هم دوام ولري.مراحل بهېر به په راتلونکو ورځو  د حاجیانو د دویم قسط د پیسو تحویلولو او اسنادونو د طي

د یادولو وړ ده، چې په دې پړاو کې هغه متقاضیان چې مخکې یې لومړی قسط پیسې تحویل او نوم لېکنه یې کړې او دویم قسـط 

 یې پاسپورټ ترالسه او بایومتریو یې وکړ نو بیت الله شریف ته به د تګ لپاره چمتو شي.د پیسو تحویلولو وروسته، چې کله 

 آغاز دروس مناسک حج در مرکز و والیات 

 هـ ش،   ۷۵۴۷جواز/  ۷۸هـ ق. که برابر است به ۷۵۵۸ذوالقعده/  ۱

وقـاف، علمـای کـرام و جمـع دروس مناسو حج در مسجد مجتمع حجاج زون مرکز به اشتراک مسؤولین وزارت ارشـاد، حـج وا

 کتیری از عازمین بیت الله الحرام آغاز گردید.

ابتداء علمای کرام در رابطه به فضیلت و اهمیت این سفر مبارک روشنی انداخته و دروس مناسو توسط محترمین هریـو: شـیخ  

تـدریس مـی عملـی  نظری و گونه بهمراسم  حق الی اخیرالحدیث میر محمد فاروق، مولوی قاری سعید الرحمن و مولوی اسرار ال

 گردد.

طبق اظهارات مسؤولین کمیته مناسو، مطابق پالن کاری این کمیته حلقات درسی مناسو حج برای عازمین بیـت اللـه الحـرام در 
مرکز و والیات کشور آغاز گردیده است. برنامه های آموزشی مناسو توسط شیوخ و علمای کرام به پیش بـرده مـی شـود، 

رمی که قسط دوم پول حج را تحویل و اسناد خویش را تکمیل نمودند، از طرف کمیته مناسو به ایـن حلقـات حجاج محت

 معرفی می گردند.

پروسه ابراز رضایت نمودند  این حجاج محترم پس از آموختن مناسو حج و ارایه سؤاالت و حاصل نمودن جوابات شان از

 یس می گردد، مفید دانستند.و این دروس را که توسط علمای جید و توانا تدر

در پایان دروس یو یو جلد کتاب رهنمای حج و عمره از سوی وزارت ارشاد، حـج و اوقـاف بـه دسـترس حجـاج قـرار 

شراتی و کمیتـه مناسـو ـگرفته و کل  تصویری آموزش مناسو حج، به منظور آموزش هرچه بیشترآن ها توسـط کمیتـه نـ

 پخش و نشر گردید.

 مړۍ ډله په خیر سره مدینې منورې ته ورسیدهد افغان حاجیانو لو 

 نیټې سره برابره ده( 23هـ ش کال د جوزا  ۷۵۴۷مه چې) د  14هـ ق کال د ذوالقعدې  ۷۵۵۸د 
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اماکن مقدسه انتقال می گردیدند؛ طوریکه با چندین تن از این حجاج مصاحبه صورت گرفته است، آنها از این سفر معنوی 

 ابراز نمودند.   ه رضایت و خشنودی خود رار رابطه به آشنایی از اماکن مقدسخصوصاً د

 تدویر نخستین جلسه ناظمین در مدینه منوره

نخستین جلسه ناظمین تحت ریاست مولوی عبدالولی حقانی رئیس هیئت سکن در عماره مروج االمل به اشتراک مسـوولین 

 بعته مدینه منوره و ناظمین دایر گردید.

جلسه رئیس هیئت سکن روی مسوولیت ها ووظایف ناظمین حجاج صحبت نموده و از آنها خواست تـا در راسـتای  دراین

 رسانیدن پیام های ارشادی، رهنمایی های الزم محیطی و آماده سازی حجاج برای عبادت دری  نورزند.

نه های مختلف بـرای حجـاج فـراهم های بیشتر در زمیسهولت  ظمین وظیفه های مشخ  سپرده شد تادر این جلسات به نا

 نمایند.

هم نان در این جلسات روی موضوعات رسیدگی به مشکالت حجاج بحث وتبادل نظر صورت گرفته، متعاقبـاً نـاظمین بـه 

بيت الله شريف ته تلونکي کسان چې د اسالمي امارت له لوړ پوړو غړو سره له الوداع وروسـته سـعودي عربسـتان تـه روان شـول، 

 .مدينې منورې ته ورسېدل

 .مسؤلینو له خوا هرکلى وشو او وروسته اړوندو ودانيو ته ولېږدول شولد یادو کسان  ته په مدينه منوره کې د افغان بعتي 

په مدینه منوره او مکه مکرمـه کـې د اسـتوګنې،  د بعتې له لوري په دې وروستیو کې لپارهپه سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو 

 .الزم تدابیر نیولي دي اړوندپه برخو کې د اسانتیاوو برابرولو په  روغتیا، تغذیې او ترانسپورت

( ۸۵۸لیږد بهیر پیل شو او دغه بهیر پـه چټکـۍ سـره روان دی. )د مه نېټه له کابله بیت الله شریف د تلونکو حاجیانو  ۱۱د جوزا په 

اوسـه دوه الـوتنې  تـر ،تاقونو کې ځای پر ځای شولاعمارو په خپلو  دتنه په لومړنۍ الوتنه کې والړل چې هلته په مدینه منوره کې 

 ترسره شوي او دریم پرواز لپاره چمتوالی روان دی.

ته ځي او د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د افغان  عربستان تنه د حج فریضې ادا کولو په موخه سعودي ۷۸۴۳۱سږ کال له افغانستانه 

 .یر هوایي شرکتونو سره هوکړې السلیو کړې ديحاجیانو د لېږد رالېږد لپاره له آریانا او کام ا

 د افغانستان حاجیانو هرکلی وکړ. هملینو ؤ د مدینې هوايي ډګر مسدی عربستان د سعو دا ځل 

حاجيانو ته د ګالنو او خواږو په ورکولو سره ښه راغالست ووايه او د حاجيانو له هرکلي  افغانلينو ؤ د مدينې منورې د هوايي ډګر مس

خپلو اړوندو ودانيو ) عمارو( ته ستانه شول د يادونې وړ ده، چې د وزارت د مشرتابه په هلو ځلو د مدينې منـورې  نحاجیاوروسته 

 حرم شریف ته څېرمه د حاجيانو ودانۍ ) عمارې( په اجاره نيول شوې، ترڅو حاجيان د واټن له ستونزې سره مخ نه شي.

 کمیته مناسک مدینه منوره

اعضای بعته در  توظیف و و اوقاف با تطبیق گام به گام پالن ها و برنامه های مؤثر پروسه حج سال روان رهبری وزارت ارشاد، حج 

کمیته های کاری به اساس درایت و تجارب کاری و ایجاد سهولت های متمر در بخش های مختلف این پروسه لله الحمد توانست 

 بود نایل گردد. به نتیجه مطلوب که همانا موفقیت این پروسه ورضایت حجاج

از جمله کمیته های کاری در مدینه منوره یکی هم کمیته مناسو می باشد که فعالیت های ارشادی، رهنمایی الزم محیطـی، بـردن 

 وغیره را به عهده دارد. و مسجد نبوی ها ، معرفی اماکن مقدسه، تدویر حلقات درسی در عمارهالجنةحجاج به ریاض 

 منوره برای حجاجمدینه  همعرفی اماکن مقدس

کمیته مناسو ضمن اینکه مشکالت حجاج را در داخل و بیرون عماره ها توسط ناظمین مرفوع می سازد، بـا داشـتن پـالن مـدون 

)انتقال حجـاج از کابـل  تن حاجی را با تفاهم رهبری بعته حج مدینه منوره و سایر کمیته ها طی دو مرحله حج 13582خود امسال 

رگشت حجاج بعداز مراسم حج فرضی از مکه مکرمه( از طریق اجاره گرفتن بس های مدرن، حجاج را به امـاکن به مدینه منوره و ب

مـورد  زیارت شـهدای احـد انتقـال داده و در جد قبلتین، مساجد سبعه، جبل االحد وـمقدسه مدینه منوره از قبیل: مسجد قباء، مس

 فصال معلومات ارایه می گردید.هریو از اماکن متذکره توسط علمای کرام برای حجاج م

قابل ذکر است که به طور روزانه با تنظیم کاروان های بزر  و کوچو بالنوبه مطابق تقسیم اوقات مشخصه ایـن کمیتـه حجـاج بـه 
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( ودانـۍ) عمـارې( تـر قـرارداد ۷۴هجري قمري کال کې په مدینه منوره کې د افغانستان حاجیانو د هستوګنې لپاره ) ۷۵۵۸په 

 ته نږدې موقعیت لري. ملسو هيلع هللا ىلص الندې دې او دغه ودانۍ مسجد نبوي 

وا په دقیقه توګه وکتل شوي او د تړون سره سم د استوګنې د ټولو الزمـو د حاجیانو له راتګ څخه مخکې د یادې کمیټې لخ

او حاجیان په الندې ځایونو کې ځای پر ځـای شـوي  پوره ډاډ او اطمنان حاصل شو اسانتیاوو او وسایلو له موجودیت څخه

 دي:

 ( تنه حاجیان ) فندق المروج اومل (کې. 322ق نیټه)  ه13/11/1443په  -

 ( تنه حاجیان ) فندق المروج اومل ( کې.189نیټه )  14/11/1443په  -

 ( تنه حاجیان ) فندق الدیار اومل ( کې. 144نیټه)  14/11/1443په  -

 ( تنه حاجیان )فندق الدیار اومل(کې. 539نیټه )  15/11/1443په  -

 ( تنه حاجیان ) فندق السرایا اومل (کې. 142نیټه ) 15/11/1443په  -

 .ندهیئت رهبری تعهد سپردند که از هیچ نوع سعی وتالش برای موفقیت پروسه حج دری  نمی ورز 

 ورهتدویرحلقات درسی درحرم شریف مدینه من

صر جریـان ـتوسط کمیته مناسو مدینه منـوره همـه روزه بعـد از نمـاز عـ صلی الله علیه وسـلم حلقات درســی برای حجاج در حرم نبوی

معلومـات حاصـل  هداشت و حجاج بسیاربه عالقه دراین حلقات شرکت می نمودند تا بیشـتر در رابطـه بـه فضـائل و امـاکن مقدسـ

ل و آداب مدینه منوره، آداب حرم نبوی، فضائل نمـاز در حـرم، مسـایل احکـام حـج و عمـره نمایند. در این حلقات درسی فضای

 .توسط شیوخ و معلمین برای حجاج بیان می گردید

می گردید که حجاج هروالیت در مدت اقامـت  ی والیات توسط ناظمین مربوط دایرهم نان حلقات جداگانه دروس مناسو برا

 ین حلقات مستفید می گردیدند.خویش در مدینه منوره از دروس ا

 تدویر اولین جلسه کاری بعثه مدینه منوره

هـ ق جلسه کاری کمیته ها با اشتراک مسؤولین واعضـای رهبـری بعتـه مدینـه منـوره تحـت ریاسـت مولـوی ۷۵۵۸/ ۷۷/ ۷۸بتاریخ 

» ضـای بعتـه اظهـار داشـت: ابتداء رئیس هیئت سکن ضمن عرض خیرمقدم بـه اع .عبدالولی حقانی رئیس هیئت سکن دایرگردید

حـل رسـیدګی و مقام محترم وزارت ارشاد، حج واوقاف و مسـؤولین امـارت اسـالمی افغانسـتان، اعضـای بعتـه و نـاظمین را بـرای 

مشکالت حجاج توظیف نموده اند، بناًء این مسؤولیت ایمانی ووجدانی ما است که در راستای خدمت گزاری به حجاج بـا کمـال 

وظیفه خویش را به سر رسانیده و به استعانت الله متعال نام نیو برای امارت اسالمی مخصوصاً وزارت ارشاد،  صداقت وایمانداری

 «.حج و اوقاف کسب نمائیم

سـعی و کوشـش نمـاییم تـا فضـای مصـؤون ومناسـب را بـرای باید بعداً مولوی محمد شفیق خطیب عضوهیئت سکن افزودند: ما 

 ادامه دهند، بعـداً ن به دور از هرنوع تشویش و به آرامش خاطر به عبادت شان طوریکه الزم است حجاج کرام ایجاد نمایم تا ایشا

مولوی شهاب الدین ثاقب رئیس بعته مدینه منوره کمیته های کـاری حـج را مشـخ  سـاخته ودر ایـن کمیتـه هـا اعضـای بعتـه را 

 تسهیالت برای حجاج سعی و تالش نمایند.   توظیف نمود و برای شان هدایت سپرد که بیشتر از قبل در فراهم آوری

 په مدینه منوره کې د حاجیانو د سکن کمیټې راپور

لینو لـه الرښـوونو سـره سـم پـه ؤ د حاجیانو هستوګنه د حج په بهیر کې یوه له اساسي او مهمو اړتیاوو څخه ده او د باصـالحیته مسـ

مختلفو هیلو او د هغوی په منځ کې د د سؤلیت دی. د حاجیانو قراردادي عمارو کې د هغوی ځای پر ځای کول د تسکین کمیټې م

او  ۍمختلفو ذوقونو د شتون له امله، د حاجیانو تسکین کول د حج په بهیر کې یو له ستونزمنو پړاوونو څخـه ده او دا کـار پـه بریـال

په همدې موخه د دغې کمېټې مسوولینو  ،او نه ستړي کیدونکو هڅو ته اړتیا لري سره کول د اړوندو کسانو صداقت تر توګه عادالنه

څومره  او غړو تر خپله وسه هڅه کړې چې د عمارو په خونو کې د حاجیانو د هستوګنې بهیر په دقیق او عادالنه ډول ترسره کړي او

ي لڅرنګـواد ، د حاجيـانو د اوسـيدو او ځـاي پـر ځـاي کولـو تر السه کـړيد اړوندو حاجيانو رضايت او اطمينان  چې ممکنه وي

 :په لنډه توګه په الندې ډول وړاندې کيږي معلومات
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مکـې د له ناظمیونو سره یوځای په اوو عصري بسـونو کـې  وساطتکولو وروسته، د مدینې منورې څخه د ترحیل کمېټې په 

 ل.معظمې په لور روان شو 

 تنظیم پرواز هاابراز رضایت حجاج محترم از روند پروسه 

 هـ ش(1401، جوزا سال ۱۱هـ. ق که مصادف است به)  17/11/1443

مراحل اسـناد سـفر شـان بـه) عربسـتان سـعودی طی یو تعداد حجاج زون مرکز در مورد پروسه انتقال حجاج سال روان از 

د، حـج و اوقـاف ابـراز مجاهـدین و کارمنـدان وزارت ارشـاغرض ادای فریضه الهی(، سهولت های فراهم شـده و رویـه خـوب 

 .خرسندی نمودند

حجاج محترم از امارت اسالمی افغانستان که زمینه سفر شان را با سهولت و طی پروسه شـفاف مهیـا نمـوده اسـت، قـدردانی 

 .نمودند

الوزرا غرض تسـهیل هـر چـه یسئمولوی عبدالسالم حنفی معاون ر محترم قابل یاد آوری است که کمیته ملی حج به ریاست 

 یا اومل (کې.ا( تنه حاجیان ) فندق السر 379نیټه ) 16/11/1443په  -

 ( تنه حاجیان ) فندق السلسبیل( کې. 284نیټه ) 16/11/1443په  -

 ( تنه حاجیان ) فندق البراق الذهبی( کې. 424نیټه ) 17/11/1443په  -

 فندق السلسبیل( کې.  ( تنه حاجیان )266نیټه ) 17/11/1443په  -

 ( تنه حاجیان ) فندق الطایف النبراس ( کې. 323یټه )ن 17/11/1443په  -

 ( تنه حاجیان ) فندق المدینة البيتي ( کې. 346نیټه ) 17/11/1443په  -

 فندق الطایف النبراس( کې.  ( تنه حاجیان )342نیټه ) 18/11/1443په  -

 ( تنه حاجیان ) فندق ميرا مار( کې. 690نیټه ) 19/11/1443په  -

 فندق بارادایس( کې. ( تنه حاجیان )345نیټه ) 20/11/1443په  -

( ۹) پـه ۍ( حاجیان د اړوندو مسؤلینو سـره پـه همغـږ۵۱۸۴نیټې پوری ) 20/11/۷۸۵۸نیټې څخه تر  13/11/۷۵۵۸په ټولیزه توګه د 

 .يد يکې ددی کمیټی لخوا ځای پر ځای شو  ونوفندق

لیتونو د سرته ؤ ندو او مسدد خپلو  لينو او غړو سره په همغږيؤ ټو له مستسکین کمېټې د نورو کمې د يادونې وړ ده، چې د حاجیانو د

او  يکـړ  ېله یو بل سره شـریک ېشرایطو او حاالتو ک وممکن ورسولو ترڅنګ په وار وار د افغان حاجیانو ستونزې او غوښتنې په هر 

 حل کړي دي.

 په مکه مکرمه کې د حج پروسې لومړۍ کاري غونډه ترسره شوه.

 نېټي سره سمون لري ۱۹میاشتې د کال د جوزا  هـ ش۷۵۴۷هـ ق کال چې د  ۷۵۵۸ذوالقعدة  ۱۴یکشنبه، 

لینو ؤ د مکې مکرمې د کـاري کمېټـو لـه مسـشرۍ ـم پهد ارشاد، حج او اوقافو وزارت مالي او اداري رئیس مولوي عبدالولي حقاني 

 بعتې په مرکزي دفتر کې غونډه ترسره شوه.د  افغانستان سره د

مبارکو آیتونو په تالوت سره پیل شوه، ورپسې مولوي عبدالولي حقاني د حج پروسې پـه ځـانګړي څو د قران عظیم الشان د غونډه 

لیتونو، د دغه بهیر د پرمخ وړلو او د هغې د پایلو پـه تـړاو خبـرې وکـړې. نومـوړي ؤ لینو پر مسؤ ړو او د کمیټو د مسډول د بعتې د غ

رضـا پـه د هلالج لج نده د حاجیانو د خـدمت او د خـدای د  یارونه په پام کې ونیسي او خپلهندې معد د زیاته کړه، د بعتې هر غړی باید

 .يخاطر په  ښه او غوره طریقي سره ترسره کړ 

ورکړل. په پاى کـې نومـوړي ټينګـار وکـړ چـې د  توضیحاتندو په اړه دد خپلو لینو ته ؤ حقاني همدا راز د هرې کمېټې مس ښاغلی

 به د کاري کميټو فعاليتونه وڅيړل شي او د مکافاتو او مجازاتو اصول به په جدي توګه په پام کې ونيول شي.کې او پای حج په بهير 

 له مدینې منورې څخه مکې مکرمې ته د  حاجیانو لومړی کاروان روان شو

 هـ ش کال سره برابره ده ۷۵۴۷، جوزا ۸۴هـ ق کال چې د۷۵۵۸، ذوالقعده ۱۷

او د سـپېڅلي زیـارت لـه  وتااو عباد وانو د اتو ورځو او شپو له تېرولو او په مسجد نبوي کې له طاعاتد لومړۍ الوتنې محترمو حاجی
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 .تر این پروسه دینی و ملی ایجاد گردیده استبیش

وزارت ارشاد، حج و اوقاف امارت اسالمی افغانستان به متابه نهاد معتبر دینی مصمم است تا در ارائه خدمات امور دینی برای مردم 

مـد ایـن پروسـه بـه متدین کشور با جدیت عمل نموده و این مسؤولیت دینی و ملی خویش را به وجه احسن ادا نماید؛ که لله الح

وزیـر ارشـاد، منسوبین بخصوص فضیلت مآب شیخ الحدیث مولـوی نورمحمـد ثاقـب  مسؤلین و یاری و نصرت الهی و پشت کار

 حج واوقاف موفقانه جریان دارد.

 مرکزي زون د حجاجو مجتمع، د لیږد کمېټې فعالیتونه 

لین او غـړي پـه ؤ د حجاجو مجتمع د لېږد کمېټې مس مرکزي زوند ارشاد، حج او اوقافو وزارت د محترم مقام تر څارنې الندې، د 

ا ودغـه لـړۍ  دي لیږد په کارونو بوخـت دهوایي ډګر ته د هغوي  نړیوال دغه مجتمع کې د جاجیانو لپاره د استو ګنځایونو او کابل

 .روانه ده

اسنادو له بشپړولو او د ویزو په درلودلـو سـره د  د سعودي عربستان ته د الوتنې لپاره هوايي ډګر ته د حاجیانو د لېږد بهیر، د هغوی

 .صادر شویو پاسپورټونو د ترالسه کولو وروسته د الوتکې ظرفیت او د الوتنې د لیست ترتیب ته په کتلو سره ترسره کیږي

ځانګړیو شـویو په  ي لېست له لوستلو وروسته، حاجیاند حاجيانو  په مجتمع کې د دغې کمېټې د غړو له خوا د الوتنې د بشپړ شو 

 .هوایي ډګر رسول کیږيړیوال نظرفیت ته په پام سره ځای پر ځای کیږي او امنیتي ادارو سره په همغږۍ تر کابل هغو  دبسونو کې 

ایلو او وس دورسیږي، نو د تنظیم کمېټې له لوري د هوایي ډګر دننه ځای ته الرښوونه ورته کیږي او  کله چې هوایي ډګر ته حاجیان

ریانا او یا هم کام ایر هوایي شرکت له لوري سعودي عربستان آ د  بیاچې د انتظار صالون ته لیږدول کیږي  ه چو وروستهاسنادونو ل

 .ته لیږدول کیږي

 والیت کابل در مدینه منوره اوقاب حج و ارشاد، فعالیت ناظمین ریاست

 هـ ق ۷۵۵۸/  ۷۷/ ۱۴

قـرار  :برای حجـاج رهنمـايی هـای صـورت گرفـت ،مسرمه و ادای عمرهدر مورد ترحيل حجاج كرام از مدينه منوره به سوی مسه 

واقع مدینه منوره ترتیب گردیـد و  یشهرت حجاج کرام ولسوالیهای والیت کابل در عماره ها ،هدایت بعته افغانستان مطابق جدول

 .به تمام حجاج اطالع داده شد که جهت سفر به سوی مکه مکرمه آماده گی خود را بگیرند

جملـه ایـن کـه حجـاج آن از و  رهنمایی های سفر و اعمال عمره بشکل منظم بیان گردید به تمام حجاج از طرف ناظمین هم نان

 .کرام باید در ذوالحلیفه احرام عمره را بسته نمایند

 سکن با اعضای بعثه در مکه مکرمه هیئتدیدار 

تقاضا نمود تا باتمـام سـعی و تـالش، مطـابق بـه اصـول و  یس هیئت از مسؤولین مکاتبئدر این دیدار مولوی عبد الولی حقانی ر 

 .قوانین کشور شاهی عربستان سعودی خدمت حجاج کشور را نمایند

( ۱۳و  ۱۱ -۱۸در سال روان هجری قمری تنظیم امور حجاج افغانستان در مینا، عرفـات و مزدلفـه مربـوط بـه مکتـب هـای) 

 .گردیده بود

، و از به عمل آورداف از خیمه های حجاج افغانستان در مینا، عرفات و مزدلفه دیدن اعزامی وزارت ارشاد، حج و اوق هیئت

 .آمادگی های الزم برای عرضه خدمات به حجاج افغانستان در مشاعر اطمینان حاصل نمودند

و  جمـرات نزدیو به انستان در مینا خیمه های کهبرای حجاج افغ تا نمودهلین مربوط صحبت در زمینه با مسؤ هیئت متذکره 

از جانب مسؤولین تنظیم امور در مشاعر اطمینـان داده د که در عرفات خیمه های که نزدیو به جبل الرحمة باشد تعیین ګرد

 .شد
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