َر ِّ
ب ِِّ ا ْش َر ْح ِِّل
ِّ
احلُ ْل ُع ْق َد ًة
َويَس ْر ِِّل أ َْم ِّري َ و ْ
ِّ ِّ ِّ
س ِّاِن  يَ ْف َق ُهوا قَ ْوِِّل 
ِمن ِّلِ َ
ص ْد ِّري
َ

(قرآن کريم)
” اى زما پروردگاره! زما سينه راپراخه کړه !
او زما امر (درسالت) راته آسان کړه ! او زما

من يرد اهلل به خري ا يفقهه

فقه

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې (خلک) زما په

يف الدين.
(حديث شريف)
" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد
او را در امور دين دانشمند مى سازد"

اسالمى

خبرو (ښه) وپوهيږي“.
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روز تکمیل دین و اتمام نعمت است *  « :اليوم أکملت

عرفه

لکم دينکم و أتممت عليکم نعمتى و رضيت لکم
يوم عرفه با عظمت ترين روزهاى خداوند است ،در اين

اإلسالم دينا» ( المائده  .)3 :امروز دين شما را براى

روز گناهان بخشيده  ،و دعا ها قبول مى شود .روزعرفه،

شما کامل کردم و نعمت خود را برا شما تمام نمودم ،

روز تکميل دين و تکميل نعمت هاى خداوند است ،

و اسالم را(بحيث) دين براى شما پسنديدم .

خداوند روز عرفه را مقدمۀ براى عيد انتخاب کرده است .

در صحيح البخارى و مسلم از عمر بن الخطاب رضى

فضیلت های روز عرفه:

اهلل عنه روايت شده که مردى از قوم يهود براى عمر
گفت  :در کتاب شما آيۀ است اگر براى ما يهود ها

در فضيلت هاى اين روز احاديث بيشمارى روايت شده

نازل ميشد آن روز را عيد مى گرفتيم  .عمر گفت

است .حضرت جابر از رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم

کدام آيه؟ گفت  « :اليوم أکملت لکم دينکم و أتممت

روايت ميکند که فرمودند « :أفضل األيام يوم عرفة » با

عليکم نعمتى و رضيت لکم اإلسالم دينا» ( المائده :

فضيلت ترين روزها  ،روز عرفه است .

 . )3عمر گفت  :ما اين روز را دانستيم و جاى که در آن

روز مشهود* :

آيه بر نبى صلى اهلل عليه وسلم نازل گرديد ،روز
جمعه و در عرفه بود.

خداوند در قرآن کريم به اين روز قسم ياد کرده .عرفه روز
مشهود است خداوند ميفرمايد « :و شاهد و مشهود» .

اتمام نعمت  ،حصول مغفرت  ،خداوند براى نبى خود

حضرت ابو هريره رضى اهلل عنه مى گويد :رسول اهلل

گفت  «:ليغفرلک اهلل ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و

صلى اهلل عليه وسلم فرمودند :يوم موعود يعنى يوم

يتم نعمته عليک و يهديک صراطاً مستقيماً» (

قيامت  ،و يوم مشهود يعنى روز عرفه  ،و شاهد يعنى

الفتح  .)2 :تا خداوند گناهان گذشته و آينده اى را که

روز جمعه است .
عرفه روز وتر است که خداوند به آن قسم يادکرده « و

به تو نسبت مى داند ببخشد{ و حقانيت تو را ثابت
نموده} و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست

الشفع و الوتر» ابن عباس رضى اهلل عنهما مى گويد:
هدايتت فرمايد.
الشفع روز ضحى  ،و الوتر روز عرفه است .

1

شماره دوصد و هفتاد وششم

سپتمبر 2222

فقه اسالمى

عرفه /

احتساب :

روز دعا و طلب مغفرت  :بهترين دعاء :روز عرفه روز دعا

در اصطالح  :طلب اجر و ثواب از خداوند متعال به

و استغفار است  ،عرفه روز دادن صدقه و خيرات

صبر در بالء و شدت  ،اين اثير مى گويد :معنى

نيست ،فقط روز دعا و طلب مغفرت است .

احتساب مباردت کردن به طلب اجر و ثواب با صبر و

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرمودند  :خير دعا ،

تسليم و قيام به اعمال صالحه  ،آن امر را به حساب

دعاى روز عرفه است  ،و خير دعا که من و انبياء قبل از

آورد ،آن امر را گمان کرد  ،شمرد  ،برشمرد  ،بسنده

من گفتند :ال إله إال اهلل وحده ال شريک له  ،له الملک و له

کرد  ،احصا کرد  ،حساب کرد  ،فرض کرد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد و هو على کل شئ قدير.

فقه اولویات در حیات مسلمان

روزه گرفتن در روز عرفه :گرفتن روزه در اين روز بغير از
حجاج فضيلت بزرگ دارد.

براى نويسندگان و دعوتگران واجب است تا به

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرمودند « :صيام يوم

امورى که أهميت بيشتر در زندگى مسلمانان دارد

عرفه أحتسب على اهلل أن يکفر السنة التى قبله و السنة

اهتمام بيشتر داشته باشند ،و کوشش شود تا

التى بعده » روزه عرفه حساب مى شود نزد اهلل  ،گناه

مسلمانان را به امورى که أهميت نسبتاً کمتر در

سال قبل و سال بعد بخشيده ميشود.

زندگى دارد مشغول نسازند.

روز عيد :روز عرفه از افتخارات و عيد مسلمانان است .

عالمه دکتور يوسف القرضاوى در روشنائى آيات
قرآنى و با استفاده از فقه اولويات مسلمانان را

روز مغفرت از گناهان و نجات از آتش  :هر انسان که

اينطور متوجه مى کند:

ميخواهد از آتش نجات يابد و گناهانش بخشيده شود
در اين روز عظيم اسباب مغفرت را حفظ کند و اول

بسم اهلل ،و الحمدهلل  ،و الصالة و السالم على رسول

اسباب حفظ جوارح از محرمات است.

اهلل  ،و بعد:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرآن کريم دستور العمل مسلمانان است و راه و روش

مشهود :حاضر شده ؛ ديده شده ، ،روز جمعه  ،روز

را براى مسلمانان روشن مى سازد ،باالى مسلمانان
واجب است تا اهتمام بيشتر به قرآن کريم در اصول

قيامت  ،آشکارا  ،پديدار  ،نمايان  ،واضح  ،ديده شده،

ايمان  ،اخالق فاضله ،حسن معامله و غيره داشته

گواهى داده شده  ،روز عرفه  ،نماز صبح .

باشند.

شاهد ( :اسم  ،صفت ) {عربى}  ،جمع  :شهود  ،کسى که

واجب است رجوع به بيان قرآن کريم و خصوصا بهً

در محکمه در بارۀ موضوع مورد بحث شهادت مى دهد.
اموريکه رعايت بيشتر و اولويات بيشتر نسبت به
کسى که امرى يا واقعه اى را به چشم خود ديده باشد و
امور ديگر دارد توجه داشت  .امورى که قرآن در
گواهى بدهد  ،گواه.
مورد آن اهتمام بيشتر دارد و آنرا در سوره ها و آيات

اتمام  :تمام کردن :به پايان رساندن  ،انجام دادن  ،به

تکرار کرده و تأکيد بيشتر به امر و نهى از آن نموده و

انجام رسانده  ،تمام کردن ؛ اختتام  ،پايان  ،ختم .

وعد و وعيد داده توجه زياد بايد داشت ودر
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فقه اولویات /

فضل غنى مجددى

رد حدیث بدلیل اینکه مخالف عقل است
اولويات کار قرار داد و در تفکر و سلوکيات خود مقام
دشمنان حديث و سنت در عصر حاضر  ،در بسيارى
اولى را داد .
موارد احاديث را بصورت کلى نفى ميکنندودليلى
مثالً ايمان بخداوند متعالى و به رساالت و انبياء و دار
که براى عدم قبول حديث مى آورندعبارت از ( عدم
اآلخره و ثواب و عقاب و جنت و دوزخ  .و مثال ديگر در
قبول عقل ) در فهم حديث است  ،پيروان عدم قبول
اصول عبادات و شعائر مثل نماز  ،زکات  ،روزه و حج و
حديث درقبول حديث عقل را مقياس و اندازه قرار
ذکر اهلل تعالى و استغفار و توبه و تسبيح و توکل و اميد
ميدهند و نميدانند که در شريعت اسالمى ثابت و
داشتن به رحمت او تعالى و خوف داشتن از عذاب الهى
مبداء قبول شده است که  { :عقل مخالف نقل و نقل
و شکر در نعمت ها و صبر در بالء ها و سائر عبادات
مخالف عقل نيست } .
قلبى و باطنى و مقامات ربانى.
مقدم داشتن عقل بر شريعت خطرناکترين اسباب
و مثل اصول فضائل و مکارم اخالق و محاسن صفات
انحراف و ضاللت و گمراهى است  .دشمنان شريعت
صدق و عفت و حياء و تواضع و سخاوت و رحمت به
و سنت از قديم و معاصر در يک نقطه با هم اشتراک
ضعفاء و بر والدين و صله رحم و تکريم همسايه و
دارند و آن اينکه عقل بشرى را نسبت به وحى مقدم
رعايت مساکين و ايتام و مسافر.
تر ميدانند و اين فلسفه و عقيده اساس فکرى شان را
مى سازد .
و به آن امورى که قرآن کريم اهتمام کمتر نموده به همان
اندازه که قرآن به آن اهتمام داشت  ،به همان اندازه
عقل مقام بزرگ و سامى را در اسالم دارد و عقل را
اهتمام داشته باشيم و در مورد آنها مبالغه نبايد کرد
مسلمانان نعمت بزرگ الهى ميدانند باين هم وحى را
مثل  :اسراء ،نبى عليه السالم که قرآن در مورد آن فقط
باالتر از عقل و هدايت وحى را باالتر از هدايت عقل
به يک آيه اکتفاء کرده  ،در مقابل غزوات در سوره هاى
ميدانند  .در دائره اسالم فرق بين عقل و وحى فرق
مختلف و بحيث سوره مکمل آمده  .درمورد مولود نبى
بين انسان و اهلل  ،فرق بين مخلوق و خالق و بين علم
صلى اهلل عليه وسلم قرآن سکوت کرده و هيچ ذکر نکرده
نسبى و محدود و علم قديم ومطلق است .
است  ،باين معنى که اين امور در حيات اسالمى بسيار
علماى اصول ( فقه ) عقل را اساس نقل مى دانند و
قابل اهميت نيست و ميالد نبى را ارتباط به معجزه مثل
عقيده برين دارند که وحى الهى و رسالت نبوى به
ميالد المسيح عليه سلم نمى دهد و همچنان ارتباط به
اساس برهان و دليل به اثبات رسيده و اگر اعتماد
عمل عباداتى نمى دهد و باالى مسلمانان واجب نمى
باالى عقل نشود  ،نقل نيز منهدم مى شود .
سازد.
دکتور يوسف القرضاوى مى در مورد اهميت عقل
قرآن کريم اصولى که دين باالى آن استوار است آنرا
مى نويسد  :در پوهنحى اصول دين اولين درس که در
معرفى ميکند و ضمناً اصل از اصول کلى که زندگى
اسالمى به آن استوار است آنرا معرفى مى کند .
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فقه اسالمى

به علم عقايد خوانديم اعتماد باالى عقل بود و اولين

يوسف القرضاوى « المرجعية العليا فى اإلسالم

جمله اى که درس عقايد به آن افتتاح ميشد اين بود :

للقرآن و السنة » ص . ) 344 – 342- 342 :

أهل حق مى گويند  :حقايق اشياء ثابت است  ،و علم به آن
متأسفانه شاگردان مستشرقين وپيروان مدرسۀ فهم

محقق است .

نصوص از طريق عقل از بين افغانها حتى در فهم و
وظيفه عقل بعداز اثبات نبوت محمد صلى اهلل عليه

خواندن حديث مشکالت زيادى را دارند چه رسد به

وسلم به دالئل عقلى خاتمه مى يابد چنانکه امام الغزالى

فهم متن حديث و ميزان آن به ميزان عقل  .اين گروه

مى گويد و مرحله تصديق آغاز مى شود و وظيفه عقل

نظر به فهم غلط خود از حديث ،حتى احاديث صحيح

بعد از تصديق نبوت و ايمان برسالت و وحى الهى باين

را نيز نفى ميکنند در حاليکه فهم و درجه دانش شان

نتيجه ميرسد  :آمنا و صدقنا ـــ ايمان آورديم و تصديق

از حديث ناقص و حتى غلط است و تا جاى که

نموديم ـــ و در مورد احکام  :سمعنا و أطعنا ـــ شنيديم و

مالحظه ميشود اين گروه نه تنها در علوم حديث

اطاعت نموديم ـــــ .

تخصص ندارند بلکه فهم شان نسبت به سنت نيز
بسيار نا چيز است و حتى فرق بين سنت و حديث را

وظيفه عقل فهم نصوص وحى ( قرآن و سنت ) فهم

کرده نمى توانند و از جانب ديگر نمى خواهند به

صحيح و سليم و مستقيم دور از هوى و هوس نفس است.

مصادر اصيل و دست اول و علماى حديث و فقه

هوس و پيروى از نفس در فهم وحى يعنى قرآن و سنت

مراجعه نمايند زيرا چنانکه در برنامه هاى شان

انسانرا به گمراهى مى کشاند چنانکه قرآن مى گويد « :و

شنيده ميشود در علوم اسالمى وتحقيقات در

ال تتبع الهوى فيضلک عن سبيل اهلل » ( سورۀ ص  . )22 :و

مسائل اسالمى به کتب قديم و علماى سه قرن اول

پيروى مکن خواهش نفس را که آن گمراه کند ترا از راه

هجرى که به شهادت تاريخ سه قرن طالئى در تاريخ

خدا .

اسالم است نه اعتماد دارند و نه هم احترام ونه هم

نظريه مقدم داشتن عقل را نسبت به شريعت در ثقافت

به آن مراجعه مى نمايندو يگانه مرجع علمى شان در

اسالمى بعد از عصر ترجمه فلسفه هايى يونانى و

ساحۀ حديث و سنت نوشته ها و کتب مستشرقين و

فارسى بزبان عربى مشاهده مى نمايئم  .زير تأثير فلسفۀ

علماى غرب ميباشد.

يونانى و فارسى بعضى فالسفه مسلمان عقل را مقدمتر
از شريعت قبول کردند و اين حرکت فلسفى تا حال ادامه

عدم بازگشت به کتب اصيل اسالمى ( قرآن و حديث)

دارد و نتيجه اى آن جز گمراهى چيزى ديگر نيست.

ومطالعۀ نظريات علماى قديم و عدم احترام به مقام
علماء و علم و عدم فهم صحيح از زبان عربى را

فالسفه کوشش نمودند تا بين دين وفلسفه توافق را

ميتوان يکى از مشکالت عمده و بزرگ عقلى و

ايجاد کنند و همچنان بين شريعت و حکمت ليکن در

فکرى اين طبقه دانست زيرا در تحقيقات اسالمى و

عمل خود به نتيجه نرسيدند و نتيجه کار شان در نهايت

حتى در هر تخصص ديگر ممکن نيست انسان به

اين بود که فلسفه را بر دين و ( حکمت ) را بر شريعت

حقيقت برسد مگر اينکه نظريات علماى قديم را

برترى دهند به عبارت ديگر کلمه اى انسان و عقل را

بررسى علمى نمايدو از داليل عقلى و نقلى شان

باالتر از کلمۀ خدا و شريعت معرفى کنند ( .دکتور

استفاده نمايد  .متأسفانه محققين جديددر ساحۀ
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اسالمى حتى به نامهاى علماى بزرگ آشنائى ندارند چه

در بين مخالفين سنت و حديث گروهى هستندکه در

رسد به نظريات علمى شان .

پهلوى قرآن  ،حديث و سنت را کامال رد ميکنند .و
گروهى هم است که مردم را به گرفتن سنت هاى

گروهى مخالف حديث  ،احاديث صحيح را بدليل اينکه

متواتر امر و از احاديث و سنتهاى آحاد منع ميکنند

عقل و فکر در فهم آن عاجز است رد ميکنند وازخود

درحاليکه آحاد و متواتر همه ضمن سنت و حديث

معانى به حديث ميدهندکه مخالف متن و اصل و حتى

ميباشد  .اين گروه در حقيقت از اجماع خارج شده و

مقصدحديث ميباشد و متأسفانه جهت فهميدن حديث

آنچه از ضروريات دين است آنرا انکار ميکنند «

به فقه قرآن و فقه سنت و قواعد زبان عربى و نظريات

المعلوم من الدين بالضرورة » .ادامه در شمارۀ آينده

علماى حديث مراجعه نميکنند ( .

إن شاء اهلل /

دکتور يوسف

القرضاوى « کيف نتعامل مع السنة النبوية » ص . ) 33 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال  :آیا اجازه است که جثت میت را به آتش

در همين مورد امام محمد الغزالى معاصر مى گويد :

خصوصا در اوقاتی که مرض طاعون است سوختاند ؟

تعدادى از مردم با امامان فقه خصومت اختيار کرده مى

جواب  :از کتاب  :فتاوى شرعية و بحوث إسالمية

گويند  :تقليد مذهبى را قبول نداريم  ،و درعوض تقليد

هيچ اختالف بين مسلمانان در اين نيست که انسان

مذهبى عقل هاى خود را در فهم حديث مرجع و اساس

کرامت و حرمت در زندگى و مرگ دارد چنانکه

مى دانيم و از عقل خود در فهم قرآن و حديث استفاده

خداوند ميفرمايد  { :و لقدکرمنا بنى آدم }  .از کرامت

مى کنيم که در نتيجه استفاده تنها از عقل بدون رجوع

ابن آدم بعد از مرگ  ،دفن او در قبر است  .قرآن

به نقل و آنچه علماى صدر اسالم گفته اند به اين نتيجه

ازقصۀ بيل و قابيل را که در آن دفن آمده براى ما

رسيدندکه قرآن را رد و امامان گذشته را بصورت مطلق

مسلمانان ياد ميکند .

مشکالت بزرگ که امروز به آن رو برو هستيم آن است که

نفى کردند ( .محمد الغزالى « تراثنا الفکرى فى ميزان
الشرع و العقل » ص . )243 :

از سنت و اجماع مسلمين است که بايد ميت دفن
شود و جواز سوختاندن ميت در شريعت نيست و اگر

آنانيکه سنت نبوى را ،که بيان نظرى قرآن و شرح عملى

ميت در زندگى خود وصيت کرده باشد که جثت او را

آن است  ،انکار ميکنند نميدانند که خداوند اطاعت

بسوزانند  ،اين يک وصيت باطل است و بايد

خود و اطاعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم را باالى

مراعات نشود.سوختاندن ميت از عادت آتش

مسلمانان واجب گردانيده  .قرآن واجب بودن اطاعت

پرستان ( مجوس) است و اسالم ما را از تقليد ايشان

خداوند و رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم را اينطور بيان

منع مى نمائيد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميکند  « :قل اطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول » و در جاى

گامی در راه تغییر

ديگر خداوند اطاعت خود را مربوط به اطاعت رسول
ميداند « من يطع الرسول فقد أطاع اهلل » کسيکه اطاعت

در سال  2792با مهندس مالک بن نبى ـ از رهبران

رسول را ميکند در حقيقت اطاعت اهلل را ميکند .
فقيد نهضت الجزائرـ ديدارى در امريکا داشتم .وى
اظهار داشت که يکى از رهبران سوسياليست
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گامی در راه تغییر/

فرو ريزد چه خواهد شد و چه چيزى وارث و جاگزين
واقعى براى تمدن انسانى خواهد بود؟

الجزائرى ،در زمان آزادى الجزائر به او گفته است«:
قطار شما تنها پنج دقيقه زودتر از قطار ما رسيد ».وى

مى بينيم که چاره اى جز تالش کافى براى برپايى

مى خواست اين نکته را گوشزد کند که اوال ،زندگى

تمدنى انسانى  ،آزاد و عادالنه ،بر پايه ايمان به

ميدان مسابقه است  ،ثانياً ،چند دقيقه زودتر رسيدن در

خدا ،ارزشهاى اخالقى و برابرى ميان افراد بشر و

يک مسابقه ضامن برنده شدن در مسابقات آينده نيست.

برکنار از شهوترانى ،دنياگرايى  ،نژاد پرستى ،
برتريجويى و قومگرايى نيست.

مسابقه ميان تمدنها نيز چنين است ،امروزه بر ما
مسلمانان است که به ناتوائى ،زمينگيرى و

من جوانان بسيارى را در مقاطع گوناگون تحصيلى

واپسماندگى خويش راضى نمانيم و بکوشيم تا شرايط

و در گوشه و کنار جهان ديده ام که زندگى ،شادابى،

خود را تغيير دهيم .قانون ظهور وسقوط تمدنها و

تالش و شور و نشاط از وجود آنان مى جوشد و به هر

جاگزينى تمدنى به جاى تمدن ديگر ،جز با تغيير درونى

گونه راهنمايى و آموزش چشم دوخته اند باين اميد

انسانها تحقق نمى يابد  .اگر به زمين افتادن ما حدود

که راه حرکت امت ما را از ظلمت به نور و از فساد به

هفت قرن طول کشيده باشد ،بيگمان برخاستن ما

صالح بياموزند.

نيازمند چيزى حدود يک دهم اين مدت يعنى هفتاد
سال خواهد بود ،البته به شرطى که خود را ملزم به رشد و

از آنجا که توسعه ،پيشرفت و رشد انسانى و آموزش

توسعه و پرورش نيروهايى کار آمد کنيم که هر کدام در

مديريت و رهبرى ،زمينه اى پويا وسريع براى رشد

برابر خدا و امت احساس مسئوليت کنند و

درديگر زمينه هاست ،اميداوريم که امت اسالمى با

شايستگيهاى ايقاى نقش مديرت و رهبرى را داشته

توفيق در راه ايجاد تشکلها ،سازمانها ومؤسسات

باشند.

متعدد بتواند پاسخگوى نياز هاى مربوط به
پرورش نيروهايى مسئول  ،متعهد و کار آمد در

ما بايد خود را مسئول وضعيت موجود خويش بدانيم.

موارد گوناگون به ويژه در ميان جوانان و در محافل

نظريه « توطئه عليه ما» که همواره در پشت آن پنهان مى

و تشکلهاى آنان باشد ،هم آنان که اميد مى روز بر

شويم ـ چه درست باشد و چه نباشد ،به هر حال در اول و

پاکننده نهضتى فراگير براى باز آفرينى تمدن

آخر کار ،اين ماييم که بايد پاسخ ناتوانى خود را از

اسالمى باشند ،نهضتى که بتواند دوران پويايى

خيزش اسالمى ،دفاع از خويشتن و ارائه جايگزينى

امت اسالم را به آن باز گرداند .البته در اين امر خطير

الهى براى وضتعيت فعلى بدهيم  .خداوند در قرآن

به کوشش پيگير و کارشناسانه عالما ،دانشمندان،

مجيد مى فرمايد « :خداوند درمردمى دگرگونى پديد

انديشمندان و نظريه پردازان نياز است و جنبشها و

نمى آورد تا آن گاه که خود را دگرگون سازند»( رعد)22:

فعاليتهاى اصالحى در صورتى به موفقيت الزم

ما که اين همه از انحطاط قريب الوقوع تمدن غرب سخن

دست خواهند يافت که هم خود را در رشد و پرورش

مى گوييم آيا انديشيده ايم که اگر فى المثل ربع قرن

انسانى و آموزش مديريت و رهبرى در قالب و به

ديگر تمدن غرب نيز همچون همتاى سوسياليستى خود

عنوان بخشى از فعاليتهاى مؤسسات ،سازمانها و
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گامی در راه تغییر/

پرورش عقالنيت

سازنده براى حل

مشکالت و گذار از موانع.
نهادهاى مدنى اسالمى صرف کنند.غربيان نيز در اين



انتقال از صالحى به سوى اصالح.

زمينه بسيار کوشيده اند اما الگوبردارى از کار آنان



بازگو کردن تجربيات بزرگتر ها به جوانان به
طور منظم  ،فشرده ومفيد.

بدون ارزيابى الزم خطاست .در هر حال اين مبارزه اى
است بس حياتى و بزرگ که اولويت نخست را در ميان

اميدواريم کار آموزان نسل بعد ،از جايى آغاز کنند

فعاليتهاى اسالمى دارد.

که نسل پيشتر به پايان بردند ،بى آن که به تکرار
خطاهاى گذشتگان بپردازند و باين ويژگى که به

هدف ما

جاى تکرار و تقليد مفاهيم پيشين  ،پيشگامان

پرورش رهبرانى فعالى و مؤثر در اصالح اجتماعى و

ابداع روشهاى نو و راهبردى باشند.

اسالمى که بر خوردار از معرفت و حکمت باشند و با

اقتباس از کتاب« مديريت و رهبرى در تشکلهاى

هوشمندى و گشاده رويى از طريق ارتباط مؤثر و گفت و

اسالمى » ،تأليف  :دکتر هشام الطالب  .ترجمه سيد

گوى فعال همگان را به سوى خدا فراخوانند.

على محمد رفيعى .

اين برنامه آموزشى در ذات خويش مى کوشد نسلى را

مطالعه اين تحقيق ارزشمند را براى جوانان عزيز و

بپروراند که اولوليتهاى کار خود را بشناسد تا به جاى

مسئولين مساجد و انجمن ها حتمى و ضرورى

آن که مشکلى بر مشکالت بيفزايد ،خود بخشى از حل

ميدانيم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشکالت بشد و بتواند با کمترين امکانات و

مشکل اساسی امت اسالمی

نزديکترين راه ،اهداف خود را به توفيق الهى تحقق
بخشد.

مسلمانان دو مشکل اساسى دارند:

روش ما

اول  :مشکالت و پرابلم هاى فکرى  :فکر تأثير

تقويت پابندى به اسالم در عقايد ،احکام و اخالق.

مستقيم باالى رفتار و سلوک انسان دارد  .فکر



آشنا کردن کار آموزان با دانشهاى مناسب در

روش کار و عملکرد انسان را مى سازد به

زمينه هاى گونا گون.

عبارت ديگر فکر رهنما و مرشد انسان است

افزايش مهارتها در زمينه هاى ارتباط،

،پس اگر فکر مستقيم و سالم نباشد رفتار و

مديريت و برنامه ريزى.

کردار انسان نيز مستقيم و سالم نخواهد بود و



ارتقاى سطح توان بدنى و فنى.

با فکر غلط انسان بدون شک طريق و روش غلط



ايجاد روح همبستگى و گسترش روحيه

را پيشه مى نمايد که در نتيجه آن خود و جامعه

اجرايى به عنوان گروهى بر خوردار از

را به هالکت نزديک مى سازد .

گرايشهاى سالم و معتدل.

دوم :مشکل دوم جامعه اسالمى:مشکال اخالقى



تقويت راههاى ميانه و معتدل.

است و ميتوان گفت که عامل تمام بد بختى ها و



دستيابى به تعالى روحى و اهتمام به

عقب گرائى جامعه اسالمى مشکالت فکرى و

فعاليتهاى ارزشمند.

اخالقى ميباشد و تا اين دو مشکل حل و فصل



نشود جامعه اصالح نخواهد شد .
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اسالم رسالت اخالقی است :

ديگر رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم رسالت خود را
رسالت اخالقى معرفى کرد و اسالم و عقيده و

امام مالک حديث رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم
عبادات را با اخالق ارتباط و يکجا ساخت و فرمود :

را در موضوع اخالق اينطور مى آورد  ( :انما بعثت

کسيکه امانت ندارد ايمان ندارد  .صلۀ رحم  ،احترام

ألتمم مکارم األخالق ) مبعوث شدم تا مکارم اخالق

مهمان و همسايه و سخن نيکوکه از اساسات اخالق

را تکميل نمائيم  .نبى اهلل صلى اهلل عليه مهمترين

است ارتباط مستقيم به ايمان داد و فرمود  ( :من کان

وظيفه خود را تکميل اخالق معرفى کردند .در

يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فليکرم ضيفه  ،من کان يؤمن

پوهنتونها معارف جهان خصوصا درجهان اسالم از

باهلل و اليوم اآلخر فال يؤذ جاره  ،من کان يؤمن باهلل و

قديم الزمان مضمونى بنام فلسفۀ اخالق تدريس

اليوم اآلخر فليقل خيرا او ليصمت » « متفق عليه » .

مى .مضمون اخالق بحث روى فضائل اخالقى بود و

کسيکه ايمان به خدا و روز قيامت دارد مهمان خود

شاگردان را به ادب و اخالق اجتماعى آشنا مى

را تکريم يا عزت ميکند  ،کسيکه بخدا و روز

ساخت  .رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم در حيات

قيامت ايمان دارد همسايه خود را اذيت نمى کند ،
کسيکه بخدا و روز آخرت ايمان دارد يا سخن خير و

خود صحابه را تربيت اخالقى نمودند .

خوب مى گويد و يا خاموش مى ماند .

خداوند سبحانه و تعالى در کتاب عزيز خود مى
رسيدن به مقام عالى و به مدنيت انسانى ضرورت به

فرمايد  « :اليوم أکملت لکم دينکم و رضيت لکم

تربيه اخالقى دارد  ،متأسفانه اکثر دانشمندان تربيه

االسالم دينا » امروز براى شما دين تانرا تکميل

اخالقى را فراموش کرده اند .معقولۀ اسالمى است :

نمودم و راضى شدم اسالم را دين براى شما .

امت به اخالق زنده است .امت اسالمى به برنامه هاى

متأسفانه بعض تصور و خيال کرده اندکه اسالم

تربيه اخالق بيشتر ضرورت دارد.

عبارت از عبادات و قانون جزاء يعنى حدود ميباشد
در حاليکه دين اسالم شامل تمام زندگى اجتماعى

خواهران و برادران گرامی کمک های معنوی و مادی شما

و سياسى و اقتصادى و روابط فردى و اجتماعى و

سبب تقویت و ادامۀ نشرات فقه اسالمی است  .ایام

بين المللى است و اسالم براى زندگى مردم قوانين

قرنطین بهترین فرصت برای مطالعه میباشد  .برای

خاص را وضع نموده .

مطالعۀ کتب اسالمی به ویپ سایت «فرهنگ و ثقافت

اسالم در اصل رسالت و مبادئ اخالقى است و براى

اسالمی» مراجعه فرمائید .همچنان در اول هر ماه

تأکيد اين عقيده رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم

میتوانید فقه اسالمی را در سایت مطالعه کنید.

مى فرمايند  ( :إنما بعثت األتمم مکارم األخالق ) هر

Islaminfo.0ne

آئينه مبعوث گرديدم براى تکميل مکارم اخالق .

Fazl Ghni Mogaddedi

رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم ادعا نکرد که

وظائف مهم و اولى خود اعالن نمود يعنى تکميل

201 Washington Blvd # 104
Fremont , ca 94539
U.S.A
Tel ( 510 )979-9489
WhatsApp (510)673-5264
fazlghanimogaddedi@yahoo.com
Islaminfo.one

اخالق و تربيت امت باساس مبادئ اخالقى  .از جانب

aamo-usa.com

مبعوث شدم تا دين شما را تکميل نمائيم زيرا
خداوند دين را تکميل اعالن نمود  .رسول اکرم
صلى اهلل عليه وسلم به نقطۀ بسيار مهم که الزم
وملزوم دين است اشاره نمود و تکميل آنرا از
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