َ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 خ را  ا يفقهخ

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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شمارۀ دوصدهفتاد و هشتم

نوفمبر1212

صفر 1441

نظامهاى کشور را احترام و مردم را بازى ندهند و

پنهان کردن کار به خاطر گرفتن کمک

غل و غش نکنند ودروغ نگويند  ،خداوند

سؤال  :من در اروپا زندگى دارم  ،صندوق ضمانت

ميفرمايد«:ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»

اجتماعى براى کارگر که کارش را از دست داده باشد و

(المائده  .)1اى مؤمنان به قرار داد ها و تعهدات ( هر

يا سالمند باشد کمک ميکند  .بعض برادران مسلمان ما

عهد و پيمانى که با خدا و خلق او تعالى بسته ايد)

از صندوق کمک هاى اجتماعى به دليل اينکه بيکار

وفا کنيد .

شده اند کمک دريافت ميکنند و همچنان در خفاءکار
مى کنند تا تکس ندهند و از کمک هاى دولتى محروم

اين نوع تصرف غش و خيانت است که اسالم را بد نام

نشوند  ،آيا اين عمل در شريعت جواز دارد؟

ميسازد و مسلمانان به صورت دزدان معرفى
ميشوند که مال ديگران را براى خود حالل مى دانند.

دکتور يوسف القرضاوى جواب ميدهد :

قرآن کريم يهود را به همين دليل عقاب کرد زيرا آنها

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

خوردن مال ديگران را حالل مى دانستند  ،ما يهودان

 ،و بعد ...

را متهم به اين عمل مى نمائيم و قرآن کريم در

مسلمان داخل اين کشور ها به امان داخل شده و بايد

موردشان مى گويد:

قوانين و نظامهاى آنها را احترام کند و باساس احترام
قوانين اجازه اقامت را دريافت کرده است  ،پس الزم

و من أهل الکتاب من إن تأمنه يوده إليک و منهم من

است تا نظام و قوانين را احترام نمايد  .از آنچه برادر

إن تأمنه بدينار ال يوده إليک إال ما دمت عليه قائما

سؤال و به آن اشاره کرده که بعض مسلمانان کمک هاى

ذلک بأنهم قالوا ليس علينا فى األميين سبيل و

بيکارى را مى گيرند و کار خود را پنهان ميکنند  ،اين

يقولون على اهلل الکذب و هم يعلمون * بلى من أوفى

عمل جواز ندارد و خوردن مال ديگران بغير از حق است

بعهده و اتقى فإن اهلل يحب المتقين } ( آل عمران :

و کسانيکه مال را به غير حق و باطل مى خورندکار حرام

 .) 57-57و برخى از اهل کتاب شخصى ( درست کار

را مى کنندبراى مسلمانان واجب است تا قوانين و

و امين ) است که اگر مال بسيار( مانند خزانه
دارائى) نزد وى به امانت بگذارى دوباره آنرا به تو
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پنهان کردن کار /

امتياز ذاتى و برترى ندارد .همه انسان ها با هم برابر

ادا مى نمايد و برخى از ايشان کسى ( نادرست و خيانت

اند ،همه اقوام و نژاد ها داراى حيثيت و جايگاه

کار) است که اگر يک دينار به وى امانت دهى آنرا به تو

مساوى اند ،تبعيض و برترى طبقاتى وجود ندارد.

ادا نخواهد کرد مگر تا وقتى که باالى سر او ايستاده
باشى ( در مطالبه و تقاضاى حق اصرار شديد بعمل

مسئووليت ها و حقوق فردى است نه قومى  ،نژادى ،

آرى) اين بدان سبب است که آنها گفتند در مال ( عرب)

سمتى  ،طبقاتى و جنسيتى .

هاى امى هيچ باکى بر مانيست ( خيانت در اموال عرب

اگر کسى منصب  ،فرصت و امتيازى بدست مى

هائى که در دين ما نيستند بما فرق نميکند) و گفتار

آورد ،نتيجه تالش  ،استعداد و زحمت وى است نه

شانرا بدروغ بخدا نسبت دهند در حاليکه خود ميدانند

ثمر و محصول وابستگى وى به قوم  ،نژاد ،زبان ،

(که دروغ گفته اند) * آرى هر که به عهد خود وفا کند و

جنس  ،طبقه و منطقه ى معين و مشخص.

تقوى برگزيند پس به يقين که خداوند اهل تقوى ( پرهيز
از نظر اسالم همه مسلمانان "برادرو برابر " اند ازين

گاران ) را دوست ميدارد .

رو در جامعه اسالمى اصل و تصورى براى تقسيم
واجب است بر مسلمان که قوانين را احترام کند و اگر

مسلمانان به« اکثريت» و «اقليت» وجود ندارد و

کار ميکند تکس درآمد خود را براى دولت بپردازد و

معيار تفاضل و برترى« پرهيزگارى و تقوى » است نه

اگر تجارت دارد ماليه و تکس تجارت خود را بپردازد

کثرت و قلت عددى افراد و اقوام.

مثليکه ديگران مى پردازند  ،چون از نظام دولت و از
خدمات دولت استفاده ميکند و از نظام تعليم و صحت

سلمان فارسى رضى اهلل عنه تنها صحابى از سرزمين

و ترانسپورت و خدمات مختلفه استفاده ميکند و

فارس بود ،مگر کسى او را « اقليت» نه گفت بر

زمانيکه به سن کهولت ميرسد کمک دريافت مى نمايد .

عکس پيامبر رحمت صلى اهلل عليه و آله و سلم در

اسالم براى ما درس ميدهد که سرقت و غش و خيانت به

مورد وى فرمود:

امانت و بازى دادن مردم و خوردن مال ديگران بغير حق

« سلمان منا آل البيت ..سلمان جزء آل بيت ما است .

حرام است  ،چه با مسلمان و غير مسلمان با ذمى و

بالل حبشى و صهيب رومى رضى اهلل عنهما که در

ديگران .

مناقب و فضيلت آنان احاديث زيادى روايت شده  ،از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نزديک ترين و محبوب ترين اصحاب پيامبر اکرم

دکتور فضل الهادى وزين

صلى اهلل عليه سلم بودند و ياران قرشى رسول اهلل به
آنها «سيد» و « سردار» خطاب مى کردند و در تاريخ

در جامعه و کشور اسالمی اکثریت و اقلیت اعتبار ندارد

اسالم گاهى کسى جرئت نکرده تا ايشان را « اقليت»
بخواند.

برمبناى نصوص واضح و محکم قرآن کريم و سنت

نصوص زير از محکمات قرآن و سنت براى ابطال

پيامبر اکرم صلى اهلل عليه وسلم در جامعۀ اسالمى،

تصور و تقسيم غير اسالمى و وارداتى اقليت و

انسان بودن و مسلمان بودن اساس شهروندى يا تابعيت

اکثريت به مقصد تقسيم و تفريق مسلمانان کفايت

است و هيچ انسانى بر انسان ديگر در پيشگاه قانون

مى کند:
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عقائد و تشريعات جايگاه خاص و مهم را در ساحۀ
مطالعات اسالمى اخذ موقع نمود و مطالعات

« يا أيها الناس،إنا خلقناکم من ذکر و أنثى و جعلناکم

تشريعات و عقائد تا جاى ادامه يافت که مذاهب

شعوبا و قبائال لتعارفوا إن أکرمکم عند اهلل أتقاکم»..

فقهى تأسيس و تدوين شد اما اخالق با اينکه

الحجرات .

اهميت فوق العاده را در دائره دين دارد جايگاه خود

«إنما المؤمنون إخوة » الحجرات  « .الناس سواسية

را در مطالعات و بحث هاى علمى نيافت و فقط در

کأسنان المشط» الحديث.

دائره سلوکيات و روش عملى و وعظ و نصيحت
باقى ماند  .مساله اخالق تا مدت طوالنى در بحث و

« کلکم آلدم و آدم من تراب  ،أال ال لفضل لعربى على

تحقيق ( ابن ابى الدنياء الخرائطى الطبرانى ) که در

أعجمى  ،و ال األسود على األبيض» الحديث .

موضوع مکارم اخالق است باقى ماندو به همچنان
اخالق در دائره تصوف اسالمى و سلوک و روش

تقسيم مسلمانان در جامعه به اکثريت و اقليت هيچ اصل

تصوفى ( الغزالى ) مورد بحث بود و هم در دائره

دينى و شرعى ندارد و برترى خواهى و امتياز طلبى

فلسفه ( ابن مسکويه ) اخالق بحث فلسفى شد .بطور

سياسى ،اقتصادى و اجتماعى بر اين بنياد باطل و نا

عموم درس اخالق درفرهنگ و ثقافت ميراثى

رواء  ،باطل و نا روا است.

زندانى ماند و عموما به وعظ و نصحيت و تصوف
خالصه شد و يا ضمن فلسفه مورد بحث و مطالعات

تبعيض بر اساس پندار جاهلى تقسيم مسلمانان در

قرار گرفت و به حيث علم مستقل مانند علوم فقه و

جامعه و کشور اسالمى بر اساس کثرت و قلت عددى

علم کالم ارتقاء نکرد.

نژاد و قوم  ،با نص و روح نصوص اسالمى و ارزش هاى
مثبت انسانى و اخالقى در تناقض و تصادم است و سبب

درتاريخ معاصر اهتمام بيشتر به موضوع و علم

ايجاد فتنه ،ظلم  ،بى عدالتى  ،تبعيض  ،حق تلفى ،

اخالق شد و اصالح طلبان به موضوع اخالق توجه

کينه  ،نفرت  ،جنگ  ،بى ثباتى و عقب ماندگى مى

بيشتر نمودند بطور مثال جمال الدين القاسمى

شود.

کتاب « إحياء علوم الدين » غزالى را بحث و تحقيق

ــــــــــــــــــــــــــ

کرد و موضوع اخالق را بحيث يک موضوع تربيۀ
اخالقى مستقل تصنيف کرد و آنرا از علوم دينى جدا

احیاء و تجدید موضوع اخالق در فکر معاصر اسالمی

و ضمن برنامه هاى تعليمى مدارس حکومتى در
مصر و بالد شام قرار داد .

عقائد و اخالق دو موضوع است که مسلمانان آنرا
أحمد أمين اخالق را مضمون مستقل براى مدارس
مشترکات دينى مى پندارند به اين معنى که مسلمانان

تحت عنوان « األخالق » در  1211ميالدى تصنيف

از قديم الزمان تا عصر حاضر انفصال و جدائى را بين
کرد  .احمد سعيد الدجوى مصرى االصل کتاب مهم
عقائد و اخالق نمى پذيرند .انبياء و رسل عقائد و اخالق
اخالق را بنام « فتح الخالق فى مکارم األخلق » در
را اساس دعوت شان قرار دادند

سال  1217ميالدى تأليف و تدوين کرد و اين کتاب
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دارد ،اما نظريه اخالق اسالمى بنام « النظريه
األخالقيه اإلسالمية » از قرن گذشته باين طرف در

بحيث کتاب درسى در مدارس اسالمى و دينى تدريس

ساحۀ مطالعات اسالمى غايب نبود ليکن کوشش

مى شد .با تمام کوششها در مراحل مختلف تاريخ

ها و زحمات علماء بصورت فردى و شخصى بود و

موضوع اخالق استقالليت خود را نيافت و ضمن

موضوع اخالق نظربه شرايط محيط و زمان بحث مى

موضوعات اسالمى در مدارس تدريس شد .

شد .

در ساحۀ بحث و تحقيقات اکادمى موضوع اخالق

تحقيقات اکثر دانشمندان اسالمى در موضوعات

مستقالنه بحث نشدو ضمن مطالعات فلسفى بحث و

اسالمى و اخالق اسالمى قادر به حل مشکالت

مطالعه شد وموضوع مطالعات اخالقى بدرجه تعليمات

معاصر اسالمى و مسلمانان نشد و مسلمانان متوجه

عالى مثل دريافت درجۀ ماسترى وداکترى مورد بحث

سؤاالت بيشتر در موضوع اخالق درساحۀ اسالمى

و بشکل مستقل قرار نگرفت و دانشمندان عرب و

شدند و موضوع رابطه اى انسان در جامعه و رابط

مسلمين اخالق را در دائره فلسفه مورد بحث قرار دادند

بين مردم و مردم و بين دولت ومردم بدون جواب

و بدين ترتيب اخالق بصورت مستقل مورد مطالعه و

باقى ماند.

بحث قرار نگرفت و هر عالم و دانشمند اخالق را باساس

مشکالت سياسى و اخالقى در افغانستان و سائر

فکر فلسفى که به آن معتقد بود بحث و مطالعه کرد و در

کشور هاى اسالمى و تشکيل نظامهاى فاسد در

عصر حاضر ترجمه هاى متعدد از موضوع اخالق البته

کابل و خصوصاً بعد از قيام « بهار عرب » که مردم

بشکل فلسفى صورت گرفت و اکثر ترجمه ها از زبان

عليه ظلم واستبداد قيام کردند و نظامهاى

فرانسوى به زبان عربى بود .

استبدادى و وابسته را سقوط داند موضوع اخالق
اسالمى يکبار ديگر مورد بحث قرار گرفت و

در بين کتب و ابحاث و تحقيقات در موضوع اخالق

سؤاالت بيشتر در موضوع اخالقيات مطرح گرديد و

کتاب « محمد عابد الجابرى » بنام « العقل األخالقى

کشتار مردم توسط حکومت هاى استبدادى و

العرب  1221 ،م » است و اين کتاب فصل جديد را در

سکوت عدۀ از دانشمندان و بعض از علماء در مقابل

موضوع مطالعات اخالق باز کرد .

ظلم و استبداد ،سؤاالت را در موضوع اخالق
اسالمى بيشتر ساخت بطور مثال  :آيا موقف ظالمانه

مطالعات و تحقيقات در ساحۀ اخالق در جهان اسالم و

اى حکومت هاى استبدادى و نظامهاى فاسد و

خصوصا در فرهنگ و ثقافت اسالمى قبل از « طه

وابسته با خارج ارتباط به اخالق اسالمى دارد يا

عبدالرحمن » مغربى اصل نبود و اين دانشمند اسالمى

خير ؟

تأليفات متعدد در قضيه اخالق از منظور اسالمى

در جواب اين سؤال يک عده از دانشمندان و

بجاگذاشت  .طه عبدالرحمن در موضوع اخالق اساسات

محققين از حق و عدالت و مظلومين به دفاع

اسالمى را با فلسفه المانى يکجا مطالعه وتحقيق کرد.

برخستند و عدۀ ديگر از استبداد سياسى ونظامهاى

با اينکه اکثر کتابها که در موضوع اخالق اسالمى

فاسد و ديکتاتورى عسکرى دفاع کردند و موضوع

نوشته شده است ارتباط به سلوک ،روش و اخالق عملى

اخالق بين اين دو نظريه خلط شد .اختالفات بين
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اسالمى  ،مهمترين موضوعات مجله اکادمى جديد
ميباشد .علماء و دانشمندان و محققين معاصر

دانشمندان و علماى اسالمى بعد از سقوط بهار عرب

اخالق را در ارتباط مستقيم با قرآن کريم و زواياى

سؤاالت متعدد را در موضوع اخالق اسالمى بوجود

تاريخى و رابطه اخالق با فلسفه وعلم کالم و فقه

آورد و مطالعات جديد در موضوع اخالق بين نظريه

مورد بحث قرار دادند  .نظريات و تحقيقات جديد در

اخالق اسالمى و غربى مورد بحث قرار گرفت  .استاد

موضوع اخالق تنها به نظريه اخالقى خالصه نشده

«وائل حالق » کتاب « الدولة المستحيلة  :االسالم و

بلکه موضوع تطبيق عملى اخالق اسالمى را نيز

السياسة ومأزق الحداثة األخالقى  1214 ،ميالدى » را

مورد بحث و مطالعه قرار داد .

به طبع رسانيد و بحث و عنوان جديد را در موضوع
در مطالعات علمى و تحقيقات که دانشمندان

اخالق اسالمى باز ساخت .

افغانستان از چند دهه باين طرف انجام دادند ،
در ساحۀ اکادمى و تحقيقات علمى موضوع اخالق

اخالق بحيث يک موضوع مستقل بحث و تحقيق

اسالمى مرکز مهم را دريافت کرد و موضوع اخالق

نشد .روش علمى و تحقيقى معاصر اسالمى از

اسالمى در ساحۀ اجتماعى و فلسفى مورد بحث و

دانشمندان و محققين افغانستان مى خواهد تا

مطالعه قرار يافت .در مارچ  1215ميالدى مرکز بحث و

مسائل سياسى و اقتصادى و روابط اجتماعى و

تحقيقات اخالقى تأسيس شد و اولين فعاليت اين مرکز

خانوادگى و رابطه بين افراد و افراد و دولت ،

انعقادکنفرانسى بنام « سؤال األخالق فى الحضارة

موضوع فساد سياسى و حکومت هاى تحت اشغال

العربيه اإلسالميه » سؤال اخالق در فرهنگ عربى

نظامى غرب را در بعد اخالقى مطالعه کنند و تمام

اسالمى  . ،در اين سمينار علماى اسالم و متخصصين

مسائل ذکر شده را بعد اخالقى بدهند و ميتوان

هر کدام در موضوع اخالق اسالمى تحقيقات علمى را

گفت که مشکالت معاصر مسلمانان و افغانستان

مورد بحث و مطالعه و مناقشه قرار دادند  .ضمن

بصورت خاص مريضى هاى اخالقى است و تا اخالق

فعاليتهاى معاصر مرکز « دراسات التشريع و األخالق »

جامعه اسالمى اصالح نشود مشکالت جامعه حل و

در سال  1211در پوهنحى دراسات اسالمى « کلية

فصل نخواهد شد.

الدراسات اإلسالمية » در قطر تأسيس گرديد  .اين
اکادمى علمى با اشتراک با « مرکز بريل » در هالند مجلۀ

{ نوت  :براى مطالعۀ بيشتر به کتاب  :ازدواج و تربيه

علمى که موضوع اخالق را بحث و مطالعه مى کند

در فکر معاصر اسالمى  ،تأليف  :فضل غنى مجددى

تأسيس کرد و اين مجله يکى از مهمترين مجله علمى

مراجعه فرمايد }.

بحساب مى آيد  .اولين نسخۀ آن  1215به اکثر زبانهاى

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

خارجى به طبع رسيد .
اخالق
اين مجله اولين مجلۀ اکادمى با استفاده علوم معاصر و

اسالم بدرجۀ اول رسالت اخالقى است  .رسول اکرم

اکادمى غرب در جهان اسالم است و موضوع

صلى اهلل عليه وسلم در مورد رسالت اسالم در

«الدراسات األخالقية اإلسالمية »  ،مطالعات اخالق

موضوع اخالق مى فرمايند  ( :إنما بعثت ألتمم
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اسالم معامالت را با اخالق يکجا ساخت  ،صداقت
 /امانت  /عدالت  /احسان  /بر و صلۀ و رحمت از

مکارم األخالق ) « من از آن جهت برانگيخته شدم که

ارکان اخالق است که با اسالم و ايمان يکجا بحث

شرافتها ( مکرمتها ى) اخالقى را کامل و تمام کنم ( و

مى شود .

همه را بياموزم )  .تعبير به « إنما» در اين حديث که به
اصطالح براى حصر است نشان مى دهد که تمام اهداف

اسالم تمام امور زندگى را با اخالق يکجا ساخت به

بعثت پيامبر صلى اهلل عليه وسلم در همين امر يعنى

عبارت ديگر تمام امور زندگى را اخالقى نمود و بين

تکامل اخالق انسانها خالصه مى شود  .اين حديث

علم و اخالق  ،بين سياست و اخالق  ،بين اقتصاد و

عالمۀ از اهميت بررسى به اخالق و تالش براى کسب

اخالق  ،بين جنگ و اخالق و بين صلح و اخالق جمع

فضائل اخالقى در اسالم دارد .

کرد  .اخالق تنها جزء از دين نيست بلکه اخالق جوهر
و روح دين است .

هر آئينه مبعوث شدم تا مکارم اخالق را تکميل نمائيم .
در اين حديث مبارک رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم

تعریف اخالق :

وظيفه رسالت اش را تکميل اخالق دانست و عقيده را

اخالق از خلق گرفته شده و خلق يعنى سجايا و

با اخالق ربط داد .پيامبر اسالم در مورد تکامل ايمان

طبائع.

ازکسيکه امانت ندارد ايمان را از او نفى کرد  ،و ايمان

رسول اکرم مى فرمايد  ( :لیس فی المیزان أثقل من

را از کسيکه سير بخوابد و همسايه اش گرسنه باشد

حسن الخلق )  ،در ميزان با وزنتر از اخالق خوب

نفى کردند و در وقت نويشيدن شراب و دزدى ايمان را

نيست .قرطبى مى گويد  :حقيقت خلق در ادبيات

از اين گروه نيز نفى کردند  .صله رحم  ،عزت مهمان و

زبان آن است که انسان نفس خود را با ادب مى سازد .

تکريم همسايه و گفتار خوب را از اساسات ايمان

الخلق يعنى دين و خوبى .

معرفى کردند و همه اين امور در عقيده اسالمى در

کلمۀ خلق در قرآن کريم در دو مورد ذکر يافته :


ساحۀ اخالق بحث مى شود .

قول خداوند از زبان قوم هود  { :إن هذا إال
خلق األولين * الشعراء  .} 135:خلق اولين

انبياء عليهم السالم تهداب اخالق راگذاشتند و رسول

به معنى دين شان و رسم و روجها و اخالق و

اکرم صلى اهلل عليه و سلم آنرا تکميل ساخت .

مذاهب شان و اين روايت شده از ابن عباس
رضى اهلل عنهما .


اسالم عبادات را به اخالق ارتباط داد مثال  :نماز که

{ و إنک لعلى خلق عظيم * القلم . } 4 :

عبادت است هدف از آن دورى از فحشات و منکرات

الطبرى مى گويد  :تو يا محمد  ،داراى ادب

است  ،زکات که عبادت مالى است هدف از آن تزکيه و

عالى و عظيم هستى .ابن عباس خلق عظيم

پاکى است  ،روزه هدف از آن رسيدن به تقوى است  .اگر

را  :دين عظيم يعنى اسالم تفسير کرده .

عبادات نتيجه و حاصل آن تکميل اخالق و روش نيکو
در سنت خلق زياد ذکر يافته  ،بى بى عائشه در مورد

نباشد هيچ قيمت نزد خداوند نمى داشته باشد.

رسول اکرم مى گويد :کان خلقه القرآن .اخالق پيغمبر
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زند و بطور کل حسن الخلق فضيلت است و انسان با
فضيلت با اخالق است .

اکرم قرآن بود .به عبارت ديگر رسول اکرم قرآن زنده بود
که در جامعه حرکت مى کرد.

اخالق شعار و نمونۀ از جامعه مدنى و فرهنگى است

رسول اکرم ص مى فرمايد  :أکمل المؤمنین ایمانا

و مهمترين و اولين وظيفه رسول اکرم صلى اهلل عليه

أحسنهم خلقا .

و سلم تربيه اخالق امت بود و با تربيه اخالق جامعه

آنحضرت فرمودند  :ال یدخل الجنه أحد أال بحسن الخلق

اسالمى جامعۀ مدنى شد .

 ...کسى داخل جنت نميشودمگر به اخالق خوب .
عالمه يوسف القرضاوى در کتاب هاى خود مريضى
رسول اکرم صلى اهلل عليه و سلم در مورد جنت فرمودند
هاى امت اسالمى را بحث ميکند و مى نويسد که
که دوست داشتنى تر شما و نزديکترين شما با من در
مشکالت امت اسالمى در عصر حاضر  ،در ساحۀ
آخرت بهترين شما در اخالق است و غير دوست داشتنى
اخالق است و تا اخالق امت اسالمى اصالح نشود،
شما و دور بودن از من کسى است که اخالق خوب ندارد .
امت اسالمى صحت مند نمى گردد .او اضافه ميکند
در جواب سؤال مردم در مورد وسيلۀ که انسان بتواند
که اسباب ضعف و سقوط و قوت و عزت ملت ها
بواسطه آن داخل جنت شود رسول اکرم ص فرمودند :
ارتباط به اخالق دارد و امتى که اخالقش ذايل شود

(تقوی الله و حسن الخلق)  .پرهيزگارى و اخالق خوب .

بسرعت به هالکت ميرسد  .شاعر عربى بنام شوقى

مفهوم اخالق در اسالم :

مى گويد که اگر قوم اخالق را از دست داد جنازه اش
را بايد خواند .

اخالق در اسالم عبارت از مبادى و قواعد منظم براى

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلوک و روش انسان است که وحى آنرا جهت تنظيم
زندگى انسان معرفى مى کند .

تعریف اخالق

در قرآن کريم البر ذکر شده و آنرا رسول اکرم صلى اهلل
عليه وسلم به حسن الخلق تفسير کرده اند .

اخالق در هر مدرسۀ فکرى و فلسفى و دينى تعريف

خلق دو نوع است :

خاص بخود دارد  .از نظر دانشمندان اسالمى اخالق

 )1خلق خوب يا حسن  :عبارت از ادب و فضيلت که از

عبارت است از صفات نفسانى راسخ و پايدار که

آن اقوال و افعال خوب صادر ميشود .

موجب افعالى مناسب و بدون نياز به تامل از انسان

 )1خلق زشت يا خلق سيئ  :سوء ادب يعنى بى ادبى و

صادر شود .

رذايل که از آن افوال و افعال قبيح وزشت صادر

واژه شناخت اخالق :

ميشود .اخالق از جمله ثوابت دين است .
علم اخالق علمى است که بحث در محاسن اخالق يا

اخالق در اصل واژه اى عربى است که مفرد آن خلق

خوبى هاى اخالقى مى کند .

مى باشد  .در لغت به معناى ( سرشت و سجيه ) به کار

حسن الخلق حالت روانى و نفسانى است و از انسان با

رفته است  ،اعم از سجيه و سرشتى نيکو و پسنديده

اخالق معاشرت و معاملۀ خوب با ديگران صادر ميشود

باشد مانند جوان مردى و دليرى و سخاوت و يا

و انسان با اخالق با ادب وبا لطف با ديگران حرف مى
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صفحۀ از تاریخ معاصر افغانستان
 0911ــ 0991

زشت و نا پسند مثل فرومايگى و بزدلى و اخالق جمع

تأليف  :فضل غنى مجددى

خلق و در لغت به معناى خوى هاست .

تحقيق جديد در  190صفحه براى مطالعۀ شما آماده

الراغب در تعريف اخالق مى نويسد :

است  .شما ميتوانيد کتاب را از آدرس فقه اسالمى

خلق و خلق در اصل يکى هستند و لکن خلق اختصاص

بدست آوريد .قيمت کتاب  $51و قيمت پست براى

دارد به اندام و صورتهايى که با چشم ديده مى شود ،

امريکا  $1ميباشد .نظر به قيمت گزاف پستى از

ولى خلق اختصاص دارد به خصال و سجايايى در انسان

فرستادن کتاب به اروپا بصورت انفرادى معذرت

که با بصيرت و انديشه درک ميشود .

ميخواهيم .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

باساس اين تعريف هر انسان دو چهره دارد  :ظاهر و

ازدواج و تربیه در فکر معاصر اسالمی

باطن .اخالق و رفتار هر کس معيار شخصيت و ميزان

تأليف  :فضل غنى مجددى
چهره باطنى اوست .

تحقيق در  981صفحه براى مطالعۀ شما آماده است.

از اين تعريف مشخص مى شود که هويت متعالى انسان

قيمت کتاب ، $51 :مصارف پستى . $1

وابسته به اخالق است .
خواهران و برادران گرامی کمک های معنوی و

علم اخالق  :شاخۀ از علوم انسانى است که موضوع آن

مادی شما سبب تقویت و ادامۀ نشرات فقه اسالمی

شناخت مصاديق ارزش ها و بيانگر راه هاى کسب

است  .ایام قرنطین بهترین فرصت برای مطالعه

فضائل و ترک رذائل اخالقى است .

میباشد  .برای مطالعۀ کتب اسالمی به ویپ سایت
اخالق در ساحات مختلف علوم انسانى و طبيعى مورد

«فرهنگ و ثقافت اسالمی» مراجعه فرمائید .همچنان

بحث است و علماى اسالم بوضاحت نقش اخالق را در

در اول هر ماه میتوانید فقه اسالمی را در سایت

تمام علوم برجسته ساخته اند  .مثال  :اخالق سياسى ،

مطالعه کنید.

اقتصادى ،اجتماعى  ،اخالق جنگ و اخالق براى صلح

Islaminfo.0ne

و غيره .....

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

علم اخالق از آن رو که فضيلت ها را از رذايل و خير را از
شر مى شناساند ؛ همواره اهميت داشته است .
اختصاص يافتن بخش قابل توجهى از آيات قرآن کريم و
احاديث نبوى صلى اهلل عليه وسلم به تعاليم اخالقى
بيانگر اهميت مباحث اخالقى است و از اين مهم تر
کامل ساختن مکارم اخالق غايت بعثت حضرت محمد

aamo-usa.com

صلى اهلل عليه و سلم معرفى شده است .
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