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 »سعيد افغانی « امين الدين سعيدی الحاج داکتر

  ٢٠١٧ مارچ ٢٨
  

 خواب نعمت است
در وظيفه اش مانند وزير دادند و  ءی مثبت به ابقاأ وکيل به وزير دفا ع افغانستان ر١٠٩امروز در پارلمان افغانستان 

 . که وضوء را باطل نمی سازد ادامه دھدیتواند به خواب فرمودند که می

لقد رأيت أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه «  :   كرده است چنين آمده است  که امام ترمذي از شعبه روايتیدر حديث 

به تحقيق ياران پيامبر صلي هللا ( » يصلون وال يتوضئونوسلم يوقظون للصالة حتى السمع الحدھم غطيطا، ثم يقومون ف

، سپس  شنيدم ي كه صداي خرناس بعضی از آنان را میئانتظار نماز بيدار می ماندند، تا جاه ام كه ب عليه و سلم را ديده

خواب ه  نشسته بنظر ما آنانه ب:   گفته است ابن المبارك .( جديدي نميگرفتندیخواندند و وضو شدند و نماز می بلند می

 ).رفته بودند

می يش اگر شخص به پھلو خواب شود يابه سرين ھا به خواب رود ، وضو : گويد می) رح(امام صاحب ابو حنيفه 

می ويش د باز ھم وضت، واگر به کدام چيزی تکيه زده باشد وخواب شود اگر آن چيز دور کرده شود پس می غلشکند

. گردد  میضوءيد دليلی برای شکستن وآعمل ه که استرخا المفاصل ب استرخا المفاصل است وھر زمانیعلت آن . شکند

  .از جمله به پھلو خوابيدن سبب سستی مفاصل است وبه پھلو خوابيدن در عادت که از او باد خارج شود

 می شکند، ولی اگر وءشد وضد از زمين بلند عاگر مق  ھمين است که) رح(صور ت کل حکم نزد امام ابو حنيفه ه  ب

  .گردد  بر زمين برقرار ماندن مقعد مانع خارج شدن ريح از بدن میا نمی شکند، زيروءمقعد از زمين بلند نشود وض

 اين خواب ھا چه تعداد مادرھا بی فرزند شده و چه تعداد ۀلين امور در چه حالت قرار دارند و در نتيجوكه مسؤ واما اين

 است که وکالی محترم به آن یشوند حالت داد زن بی شوھر و چه تعداد ما به مشکل جدی مواجه میپسر بی پدر و چه تع

 .شدهو آب از آب تکان نخورد که ھيچ چيزی ن ھمان قحط الرجال شد هکه نتيج،  نپرداختندیخاطره کماحق ب

   .ستيری از وقايع مشابه اگاصل مجازات و مکافات، اصل ترحم بر ملت و اصل تربيت و جلو 

  آمين. الھی اين زمامداران را ھدايت نيکی فرما .الھی به حالت ملت مسلمان و افغانان ترحم فرما 
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