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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل
 ٢٠١۴ جنوری ٢۴

 

 ؟؟ عالمان دين،ۀدر حاشي

١٢ 

 .ی رسيدن به قدرت وبی ريش شدن در زمان رسيدن به ھدفگريشھای اسالمی در زمان تشن

 عيسويتدر  ريشۀنمون                ريش خاخام يھودی                      ريش اسالمی وبی ريش شدنۀنمون          

  

 عالمان دينی و فوايد ريش

فاصله ھای مکانی و . ردانندگ سيارات نا مکشوف را مسخر.  مريخ برودۀخواھد به کر  بشريت  می٢١امروز در قرن 

اما تن ھای غافل از يک موضوع خيلی . ر ساحات مختلف کوتاه و کوتاه تر سازندزمانی را غرض پيشرفت انسانھا د
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ناه کبيره را گ بی خبر بوده و با اين بی توجھی  اقسام ريش، ريشگ رن، ريشۀ انداز،مھم يعنی داشتن و نداشتن ريش

 .شوند مرتکب می

باشند  و ھمه در فکر جيب پر نمودن خود میھيچ کسی به جز از علمای دين به اين  موضوع مھم و حياتی توجه ندارند  

 .خواستم چند سطری به ارتباط اين موضوع غرض جلب توجه دنباله روان شيخک ھا بنويسم

 کوتاه نمودن ريش و ۀو قديمی ترين وسيل) چون وسيله نداشتند(اشيدند در زمان ھای اوليه انسانھا ريش خود را نمی تر

 .باشد سال پيش می ۴٠٠٠بوط به آمده مر که به دست یمو

. نمودند   سال قبل از ميالد در مصر  برای آرايش ريش از لوازمی مثل نخ استفاده می١۵٠٠ تا ٣٠٠٠در حدود سالھای 

 ذاشتند گرو میگو ھمچنان برای پرداخت قرض ھای خود ريش خود را 

 .در زمان سکندر مقدونی تراشيدن ريش در مقدونيه رواج پيدا نمود

 .يان و مذاھب ريش و ريش داشن نقش مھمی دارددر بسياری از اد

ی يک مرد گشرافت عزت و مردان، پذير ھويت يک مرد دانسته و بخشی از عظمتی نائسک ھا ريش را بخش جدا

 .محسوب داشته اند

وقتی يک يھودی می ميرد دوستانش . ی وجود داردئھداری ريش محدوديت ھاگدر دين يھود با ھداياتی از تورات برای ن

 . سی روز ريش خود را نمی تراشندتا

عبرانيان از زمان ھای بسيار قديم ريش می گذاشتند و بر طبق شريعت حضرت موسی  مجاز به تراشيدن ريش نبودند و 

  .کندن ريش نزد آنان عالمت تحقير و بی احترامی بود

از جمله . يد ئعای من آمين بگواز د حضرت موسی  با مردانی از بنی اسرائيل به کوه طور رفت ودستور فرمود که بعد

   .  بود،می تراشيدند دعاھای حضرت نفرين بر کسانی که ريش خود را

 .در مسيحيت عيسی را ھميشه با ريش ترسيم نموده اند

سالطينی از بابل ، آشور، ايران و يونان قديم ريش خود را  نمايش می دادند و در مجسمه ھای داريوش  و حکمائی 

  .ارسطو و سقراط اين موضوع مشھود است مانند افالطون ، 

 مصر سنگ ھای قيمتی و مرواريد به ريش خود می آويختند و با آن سنگ ھا ريش ھا را اصالح و زينت ۀبرخی فراعن

  .می کردند

معروف است که ريش سلطان سنجر آنقدر طول وعرض داشت که زمان شکار و تيراندازی غالمان می دويدند و ريش 

  .زدند مين می رسيد با پارچه ای بسته و به پشتش گره میشاه را که به ز

ريش ) برادر عبيدهللا بن زياد(عباد  .ريش فتحعلی شاه قاجار آنقدر بزرگ بود که در زمان تيراندازی آن را می بستند

می رسيد و ريشش آنقدر طوالنی بود که به کفش ھايش ) سعد الدين تفتازانی  ضياءالدين قزوينی  استاد(طويلی داشته و 

 نمود و مردم را متوجه خود می را متفرق می شد آن کرد و چون بر مرکب سوار می در خواب آن را در خريطه می

 .ساخت

مردم يونان و روم قديم ھم ريش داشتند، اما کم کم در ايام شادی ريش تراشی معمول گرديد اولين کسی که فرمان ريش 

در اسپانيا و ) فيليپ ھفتم(که اين دستور را داد و دومين نفر  بود) مقدونیاسکندر (جمعی را صادر کرد تراشی  دسته 

 در روسيه بود و او چنان سخت گرفت که کسانی را که دارای ريش بودند ، جريمه می کرد )پطر کبير(سومين نفر 

 .در ايران بود) شاه عباس صفوی(و چھارمين نفر 

ما اول . خواھيم  چيزی راجع به ريش آنھا بنويسيم  کاری نداريم و نمیرانگما و شما مسلمان ھستيم با ريش دياما چون 

چون اين ريش برای ما خيلی مھم است و داشتن و نداشتن آن دردين پر محبت و انسانی . بايد از ريش خود چيزی بدانيم
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 .اسالم باعث خوشبختی و يا دادن سر نتيجه دارد

 ای مسلمان خود نداشته چون يک آيتتن و يا بی ريش بودن بنده ھکه خداوند  چندان عالقه به ريش داش مثلی اين

 .موده استين باره نازل نفراکوچکی ھم در

فتنی ھای ناب گين باره چه ا غالمک ھای شيوخ عربی درحال ببينيم که خاتم پيامبران و دنباله روان شان مخصوصاً 

 .دارند

ر نظری به انواع ريش داشته گدازيم بد نخواھد بود امحمدی بپرظر ھای اين مبلغين دين که به خواندن ابراز ن قبل ازين

 باشيم

 ريش بزی •

 ريش ستاری •

 ريش توپی •

 ريش ھخامنشيان •

 نرستم داستا ريش دو شاخ •

 ريش گره زده •

 يزريش نوک ت •

 ريش چھارگوش •

 ريش بلند •

 ريش کوتاه •

 ريش فرانسوی •

 ريش درويشی •

 ريش طالبی •

 ريش اسالمی سياف  •

 ريش اسالمی قبل از رسيدن به قدرت •

 ريش اسالمی بعد از رسيدن به قدرت •

 ريش اسالمی عجيب و غريب •

 ريش  انتحاری •

 بدون اندازه........ و ريش  •

 .ايز نيستجيدن ريش اش داده اند که ترااکثر يت علمای دين اسالم فتو •

  :مثال پيامبر فرمود علت آن ھم اين است که تراشيدن ريش را کار مجوسان و يھودی ھا در اسالم تشخيص داده اند

  . » و خود را شبيه به يھود نکنيد ولی محاسن را وا بگذاريد) کوتاه کنيد(بروت را بتراشيد « 

گذاشتند، ولی ما مسلمانان  يدند و سبيل ھای شان را وا میتراش مجوس ريش ھای شان را می«: باز از حضرت نقل شده

  .» گذاريم و اين بر اساس فطرت و خلقت است  کنيم و ريش را وا می ھا را کوتاه می سبيل

. بنا بر اين تراشيدن ريش خالف احتياط است. در تاريخ اسالم سراغ نداريم پيامبر يا امامى ريشش را تراشيده باشد. ا

ند ي افراد بگویعني كه صدق ريش كند، یدن تا مقدارين امر تراشيت ايالبته در رعا. وت ھا مستحب استکوتاه کردن بر

  .ش گذاشته ، کافى است و لزومى ندارد که ريش بلند باشدير

 . آمده که تراشيدن ريش مثله کردن است ھر کس مثله کند، لعنت خدا بر او بادندر رواياتی معروف به جعفريا
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پادشاه ما را اين : چرا اين گونه ھستيد؟ آن دو گفتند !وای بر شما :  در خطاب به دو پيام آور کسری فرمود)ص (پيامبر  

 .)اما پروردگار من امر فرموده که ريشم را بگذارم و سبيل ھايم را کوتاه کنم : گونه امر کرده ، پيامبر فرمود

در اسالم کوتاه کردن  اقوامی بودند که ريش تراشی نمودند و سبيل ھا را گذاشتند ، پس مسخ شدند: امام علی فرمايش 

و در . ن نموده ، مورد تشويق قرار گرفته است ييبروت و گذاشتن ريش در حد متعارف و آن گونه که شرع مقدس تع

 و خود را شبيه بيگانگان نمودن بسيار مذمت شده بروت) ھابروت ھای خلقی (مقابل آن تراشيدن ريش و بلند نمودن  

 .است

 به حرمت ريش تراشی داده اند و فرقی در حرام بودن بين تراشيدن تمام صورت و يا قسمتی از ا مراجع عاليقدر فتوۀھم

  .صورت نگذاشته اند

 

  :تاريخچه ای از ريش گذاشتن

ط در آن بوده به طوری که عده ای ريش خود را وقتی تاريخ ريش گذاشن بررسی می شود ، يک نوع افراط و تفري

در مقابل . آنقدر بلند می کردند که به زمين کشيده می شده و افرادی را اسير جمع آوری آن از زير دست و پا می کردند 

  :رسول گرامی اسالم  فرمود برخی ريش خود را از ته می زدند ،

َ◌واِرَب َو اعفُوا الُحی و ال تََشبَّ ((   ))ھوا بِاِليَھُوِد َحفو الشَّ

 ردانيدگخودتان را بلند نگه داريد و خود را شبيه يھوديان م) ريش ھا(د و محاسن ئيسبيل ھايتان را کوتاه نما

ُوا لُحاھُم َو َوفَُّروا َشواِربَھُم َو اِنَّا نَحُن نَِجزُّ الشَّواِرَب ُو نَعفی اللُحی َو ِھی(( ن ريش ھای مجوسيا ))الفطرةُ  اِنَّ الَمَجوَس َجزَّ

ولی ما مسلمين سبيل  ھای خود را کوتاه و محاسن را بلند . ل ھای را بلند نگه می دارند يخود را ميتراشيدند و سب

 )ھميداريمگن

   :و نيز رسول خدا  فرمودند

  .کسی که خود را شبيه غير مسلمانان در آورد از ما نيست )) ِمنا َمن تََشيبَّهَ بَِغيِرنالَيسَ ((

نھا را نابود ساخت و يکی از اعمالی آمی آلوده و ناپاک بودند که خداوند سبحان در اثر عمل شنيع لواط ، قوم لوط مرد

   :فرمود) ص(رسول گرامی . که سبب نازل شدن عذاب بر آنھا شد تراشيدن ريش بود

که  مرد و تا اينيکی عمل لواط و آن حضرت بقيه اعمال آنھا را ش. ده عمل زشت و گناه ، باعث نابودی قوم لوط شد

 رديدگناھی بود که سبب از بين رفتن قوم لوط  گو تراشيدن ريش و بلند کردن بروت دو عمل و : مود فر

  .زيبا لباسی است که خداوند داده بنابراين آن را گرامی بداريد) ريش( و یمو: پيامبر  فرمود 

مسجد رفتن ھمراه داشته باشيد  تان را در ھنگامزينت خود:  اعراف که می فرمايد ۀ سور٣١ تامام صادق  در تفسير آي

  :فرمود 

  .د باعث بر آورده شدن حاجت می گردرا زيبا می نمايد و) و ريش (یشانه کردن ، مو

  :و ھمچنين آن حضرت  فرمود 

  )گردد و موجب شادابی می (غم و غصه و وبا را از بين می بردشانه کردن موی سر وريش 

  :و نيز آن حضرت  فرمود 

   . دندان ھا را محکم می سازدنه کردن ريش ،شا

   بلغم را قطع می کند؟؟؟؟؟؟؟؟)و ريش( شانه کردن موی سر : رمود امام صادق ف

   سبب از بين رفتن فقر و درد می گردد)و ريش(شانه کردن موی سر : و باز فرمود 

  :رسول گرامی اسالم فرمود 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 .  می گرداندا رزق و روزی را زيادشانه زدن ريش ھ

 .  ريش است،در اسالم يکی از عالمات بارز برای شناخت آدمھای که پيرو اسالم بوده 

 ريش و شکل و شمايل ۀانداز،  قدسيت ريش، حرمت ريش، ريشۀمحمد و دنباله روانش و ھمچنان عالمان دين در بار

 .  اه انداخته اندرزيادی ياد فته و داد و فر گريش سخن ھا

، ديكه اصال نرو ین ببرد به طوري را از بیگريش دي كه رین در مورد كسيرالمؤمنيت كه اماز امام صادق نقل شده اس 

 .ه را بپردازديك سوم ديد يد بائي از آن رویه كامل بپردازد و اگر قسمتيد ديحكم كردند كه با

 .ذاشتن ريش و کوتاه نمودن بروت داده استگارم دستور گپرورد: فت گمحمد 

 خود را بلند نکھداريد و خود را شبيه يھودان نکردانيد) ريش (  تانرا کوتاه کنيد و محاسن بروت ھای:ھمچنان  کفت 

ما ما مسلمين بروت دارند و ا می هگنسان ريش ھای خود را می تراشند و بروت ھا را بلند مجو: باز ھم می فرمايند 

 بروت مطابق با فطرت انسانی وتاه کردنداريم و داشتن ريش و ک می هگتاه و ريش ھای خود را بلند نھای خود را کو

  ؟؟؟؟؟است

 کسی که خود را شبيه غير مسلمان سازد از ما نيست ؟؟: مايند فر ھمچنان می

 .رامی داشتگزيبا لباسی است که خداوند به بشر داده بنا بر آن آنرا بايد ) ريش( و یمو

ان ماھی بی فلس را که گشند دو سره فروۀ با تازيانحضرت علی ر ا جلو لشکری ديدم در حاليکه: يد و گحبابه والبيه می

ل اند و ای لشکر بنی ئي اسرایان ماھی ھای که مسخ شده بنگای فرو شند: مود فر زد و می  می،فروش آنھا حرام بود

 لشکر بنی مروان چه کسانی ھستند ؟: ال کرد ؤفرات بن احنف س!! مروان

دادند و در اثر اين  ود را می تراشيدند و بروت ھای خود را تاب میروھی بودند که ريش ھای خگآنھا : مود حضرت فر

   ناه مسخ شدند  و به شکل حيوانات در آمدندگدو 

 . دست باشد در جھنم خواھد بودۀکسی که ريش او بلند تر از يک قبض: کند  ھمچنان امام صادق از محمد نقل قول می

 اه خود قرار میگايجه نداريد زيرا شيطان آنجا را گ خود را بلند نبروت ھای :يد و گ بروت ھای بلند میۀمحمد در بار

 .شود دھد و در آنجا مخفی می

شفاعت .  مسلمان واقعی نيست ،تاه نکندکسی که بروت خود را کو: ويد  گ اسالم و داماد پيامبر میۀمين خليفعلی چھار

شود  و در ھنکام قبض روح با  ی او اجابت نمیدعا. ان استگشتھميشه مورد لعن خدا و فر. شود ما شامل حال او نمی

برای ھر موی بروت مار ھا و عقرب ھا بر او . عذاب او در قبر بسيار  سخت است. شود سختی روحش از بدن جدا می

اين : شود در پيشانی اش نوشته شده  که از قبرش خارج می امیگشود و ھن تا قيامت در قبر عذاب می. شوند مسلط می

 م استشخص اھل جھن

 ۴/١٠/١٣٧۵رخ ؤ م٣۴٠٩فرمان شماره 

  اسالمی افغانستانامارت واقعاً 

 

 اسالم عليکم و رحمته هللا و بر کاته! به تمام والی صاحبان و ولسوال صاحبان محترم 

که ما اختيار  يرد در حالی گ آشکار ريش تراشيدن و ريش قطع کردن صورت میۀناه کبيرگيکه در افغانستان ئاز آنجا

بدين  لحاظ آرزو . ردد  گير است که ھر کسی که اختيار دارد دفع منکر بااليش واجب  میگفتوای عالمداريم و کامل 

 داير نمايند و به تمام مسلمانان به طور جدی گوالی در واليت جلسه ھای بزر  در ولسوالی خويش و،منديم ھر ولسوال

کنيم باز حق شکايت را   و يا کوتاه نمايد ما  آنرا بندی میاه در آينده کسی ريش خويش را تراشگاعالن نمايند که ھر 

و  ک کوچک برای شان داده شود انشا  نودچمجرد تکميل تاريخ جزا ھای کوه يک ماه وقت برايش بدھيد و ب. ندارند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  خادم اسالم– والسالم نج فيصد اشخاص اصالح خواھند شد           پ

 دمجاھ. منين مال محمد عمر ؤامير الم
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