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 میالرح الرحمن هللا بسم
 

 الحمدهلل رب العالمین و صالة و السالم علی رسوله الکریم 

تمام مسائل دیگر اسالمی می  مقدمه    در فکر اسالمی امنیت و امن در

آید به معنی دیگر امنیت و امن برای جامعه اهمیت فوق العاده دارد 

و بدون استقرار امنیت جامعه از تقدم علمی و اقتصادی عقب می ماند 

 و چرخ زندگی توقف می نمائید .

شرایط فعلی در جوامع غربی از مسلمانان میخواهد تا با همکاری 

مؤسسات امنیتی کشوری که زندگی دارند وسائل یکدیگر و تعاون با 

امنیت مساجد و مراکز اسالمی را اتخاذ نمایند و از تجربه های 

معاصر و وسائل معاصر برای اتخاذ امنیت و حمایت ارواح استفاده 

 شود .

رساله  که بخدمت شما تقدیم می شود وسائل جدید را در امریکا  

 ربهتج که  یمینسمحمد مسعود  برادرعزیز ما انجینرمیکند . معرفی 

 و مختلف مساجد رهیمد ئتیه در اش تیعضو حکم به ادیز یها

در جمع    دارد متعدد انیسال طول در کایامر بزرگ یها انجمن

معلومات برای امنیت مساجد و رسالت مساجد در جامعه اسالمی و 

غربی زحمت زیاد کشیده این رساله را تهیه نموده است . انجمن 

دعوت اسالمی افغانان در آمریکا )آمو( نشر و طبع این نوع رسائل 

را برای مراکز اسالمی و مساجد افغانی مفید می داند و امید است 

طور عموم و ادارات مساجد افغانی از مواد و هموطنان گرامی ب



معلوماتی که در این رساله است استفاده نمایند . انجمن آمو آماده 

 همکاری با تمام انجمن های افغانی و مساجد میباشد . 

مرکزی انجمن آمو از تمام هموطنان عزیز دعوت بعمل  رهیمد ئتیه

می آورد تا از همکاری مادی و معنوی دریغ نفرمایند و صدقات خود 

را به آدرس آمو فرستاده ممنون فرمایند تا همه مشترکا قادر به حمایت 

 .مراکز اسالمی و مساجد باشیم

 

 فضل غنی مجددی 

 آمو انجمن سیرئ

 

 

 )دین و قرآن( رشتهء به همگی و 
 نشوید  پراگنده و زنید، چنگ خداوند
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 گفتار شیپ 

رسوله  محمد  الحمدهلل رب العالمین والصالة والسالم علی نبیه و

آله و أصحابه اجمعین إلى و علی   ذی الخلق العظیم الصادق اال مین

 .یوم الدین

افگنی که اخیراً در امریکا و ممالک طوریکه میدانیم حادثات دهشت 

به وقوع پیوسته است متأسفانه اکثراً به مسلمانان و اسالم نسبت غربی 

داده شده و موقع را برای آنعده کسانی که فعالیت های گسترده علیه 

داشته اند مساعد ساخته که با تشکیل و تأسیس  زاسالم در گذشته نی

را  سازمان های قوی و منسجم ، ترس و نفرت علیه اسالم و مسلمانان

رویداد ها از یک طرف و رقابت دامن بزنند.  این از طرق مختلف 

اظهارات ضد مسلمانها  های انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، و

ر حزب جمهوری امریکا بخصوص ونژاد پرستانه اکثر سیاستمداران د

از طرف دیگر فضای دشمنی و خصومت علیه اسالم « دونالد ترامپ»

مسلمانان و مراکز اسالمی را در امریکا و غرب تیره تر ساخته و 

جنایت  سعی میکنند تا هر .  چنین اشخاص مغرض همیشهاست

زیادی تالش های را به اسالم پیوند داده و  عملیات خراب کارانه و

مینمایند تا هراس، تبعیض و نفرت مردم را علیه اسالم و مسلمانان 

 كرده و براي همیش نگاه دارند. ایجاد

در گزارشی که هفته قبل از سوی شورای روابط  اسالمی امریکا   

(CAIR  در باره  تعداد حمالت باالی مساجد و مسلمانان  منتشر شده )

 دهشت افگنی حادثه ۰۱د حدو ۱۱۱۲حاکی از آن است که در سال 

علیه اماکن اسالمی صورت گرفته که این رقم نسبت به سال های 

به همین ارتباط روزنامه  گذشته، افزایش بی سابقه را نشان می دهد.

 نفرت و»نیویارک تایمز با استناد به آمار اخیر مرکز تحقیقاتی 

مانان لدر دانشگاه کلیفورنیا نوشت که میزان خشونت علیه مس« تندروی
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، سه برابر شده نوامبر در پاریس ۱۲ دهشت افگنیاز زمان حمالت  

 است. 

با درنظرداشت این حقایق تلخ مسوؤلین مساجد و نهاد های اسالمی 

باید هر چه زودتر برای جلوگیری ازچنین حمالت اقدامات جدی نمایند 

وجلسات خود و جلسات شورای مساجد شهرهای نزدیک شان را دایر 

و تدابیر امنیتی اماکن اسالمی واجتماع شان   و برای حفاظت نموده 

 بحث و پالن گزاری نمایند.  

جهت برآورده ساختن این اهداف مهم دراین رساله کوچک سعی به 

عمل آمده تا بعضی نکات مهم و ضروری به شکل تذکر و پیشنهاد به 

ه توجه عاجل شورای اجرائیه وهیئت مدیره  مساجد رسانده شود تا ن

تنها برای بهبود تأمین امنیت مساجد اقدامات الزمه در عرصه وقت 

صورت گیرد بلکه برای گسترش و بهبود دیگربرنامه های مساجد نیز 

 بحث و غور صورت بگیرد. 

رساله به لطف و عنایت خداوند  محتویات اینامیدوار هستم که  

و ه  پاسخ گوی بعضی نیازمند یهای معاصر مساجد  گردیدمتعال 

از بارگاه پروردگار متعال استدعا می نمایم که سعی واقع شود. مند دسو

خالص برای رضا و عمل  و کوشش ناچیز این بندۀ عاجز را به عنوان

واقع گردد . از اینکه هیچ کوشش خشنودی اش پذیرفته و مورد قبول 

 انسانی از سهو و خطا خالی نیست این رساله نیز از کوتاهی ها خالی

خوانندگان با دانش خواهشمندم که هرسهو و اشتباه را  ازنیست ، لهذا 

برای  میکنند و یا هرپیشنهاد سازندهموضوعات مالحظه  که در شرح

 مستفید سازند.   بهبود آیندۀ این رساله داشته باشند مرا از آن مطلع و

اله ن رسدر اخیر الزم به تذکر میدانم که دستورات تدابیر امنیتی ای

 (CAIR)اکثرا" از نشرات انگلیسی شورای روابط اسالمی امریکا  

 در  به اینطرف   سا ۱۱این شورا از   ترجمه شده است البته اقتباس و
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خدمت تمام مسلمانان مقیم امریکا قرار داشته و در حال حاضر با داشتن 

مامورین ورزیده، وکالی مدافع و قانون دان و هزاران مسلمانان 

ایالت مختلف امریکا و  ۱۱دفاتر رسمی در ۲۲کار در بیشتر از رضا

به منظور دفاع  و حمایت از حقوق  این نهاد کانادا در فعالیت میباشد.

مدنی  مسلمانان ، تحقق  عدالت اجتماعی،  ایجاد تفاهم و احترام متقابل 

بین مسلمانان و سایر مردم  امریکا ، تقویت جامعه مسلمانان امریکا و 

یق به مشارکت آنها در برنامه های سیاسی و اجتماعی فعالیت تشو

دارد. و برای رسیدن به این اهداف نشریات مختلف را به اساس 

سیمنار  وضرورتها و نیازمندیهای مسلمانان  تالیف و به چاپ رسانده 

های آموزشی راجهت معرفی اسالم و شناخت مسلمانان برای مامورین 

ی و امنیتی ؛ متخصصان رسانه های خبری ؛ دولتو مسؤلین دفاتر 

و مشهور دایر شفاخانه ها ؛ مکاتب و پوهنتونها و  شرکت های بزرگ 

مینماید. مساجد میتوانند با تماس با دفاتر این نهاد از همه خدمات شان 

 بطور رایگان مستفید شوند.

همچنان از لطف و همکاری دوستان عزیز و محترمم که در قسمت 

فراوان کشیده  اظهار امتنان  و سپاس نموده  رساله زحمات  تدوین این

و از خداوند تعالی استدعا مینمایم که برای شان اجر دارین عنایت 

 وقت شان برکت  بیندازد. وصحت  فرموده و در

 

 و من هللا التوفیق

 انجینر محمد مسعود نسیمی

 میالدی ۱۱۱۶هفتم جنوری سال 
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 (Islamophobia) هراس اسالم های گروه شناخت
    

 متاسفانه نظر به رویداد های اخیر سیاسی و خصومت و مخالفت 

دشمنان سوگند خورده اسالم ، بعضی مؤسسات غول پیکر با داشتن 

بودجه ملیون ها دالر عرض اندام کرده که کارکنان فنی و مسلکی را 

امکانات زیاد با مهیا ساختن  نموده اند تابا معاش های گزاف استخدام 

برای در اختیار شان قادر به  پالن گذاری و عملکرد های خصمانه  

بطور  تخریب اذهان عامه  مردم  بر علیه اسالم و مسلمانان  گردند.

یکی از فعالیت های مغرضانه شان تقاضای تصویب قانون  به مثال 

ایالت ها  اصطالح  "ضد شریعت" در مراجع قانونگذاری بعضی از 

 نام جز خلق کردن ترس و اضطراب هیچ جنبه عملی دیگر ندارد  که

پخش کردن اخبار حمالت دهشت   برد. همچنان همه شاهد چگونگی

افگنی در مطبوعات هستیم که بمجرد اینکه متهم واقعه مسلمان معرفی 

شد چطور مبالغه آمیز و تحریک آمیز بر علیه دین مبین اسالم و 

صورت میگیرد. این تبلیغات تصادفی نبوده مسلمانان تبلیغات متداوم 

اسالم هراس هستند که شب و روز از  و در عقب آن همین گروه های

همچو فرصت ها استفاده اعظمی نموده و اهداف شوم خویش را به 

تا در پهلوی ایجاد ترس  پیش میبرند.

و بیم از اسالم،  جلو رشد و حتی جلو 

سیاسی مشارکت اجتماعی و 

ا در ابعاد مختلفه جامعه مسلمانان ر

امریکا گرفته باشند که متأسفانه این 

پدیده ها سبب بعضی از محدودیت ها 

 مسلمانان شده است. علیه  تبعیضات و

 نفرت یها گروه  لست  (CAIR)  کایامر یاسالم روابط یشورا

 راپور کی در ۱۱۱۴ سال در بار نیاول یبرا را هراس اسالم و افگن

 در. ردک منتشر یدولت معتبر منابع از قیدق قاتیتحق اساس به مکمل
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 درحال تیسا بیو و هینشر شبکه، ۲۱  که شودیم دهید راپور  نیا

 بودجه .کنند یم تیفعال کشور نیا در مسلمانان و اسالم ضد غاتیتبل

 ۱۱۱۱-۱۱۱۰ یها سال نیب( IRS) یداخل درآمد خدمات طبق شان

 اهداف و یمال منابع راپور نیا. است بوده دالر ونیمل ۱۱۱ از شتریب

 ها گروه نیا چطور که دهدیم نشان و نموده افشا کیکای را شان شوم

 در بلکه کایامر در تنها نه اسالم هیعل واحد صف کی ساختن فکر در

 .هستند هم یاروپائ یکشورها

برای اخذ معلومات بیشتر در این موارد میتوانید از طریق دفاتر محلی  

( کتب و تحقیقات اخیر شان CAIRروابط اسالمی امریکا ) شورای

که  را مجانی بدست آورید. همچنان از طریق  ویب سایت این نهاد

پایان این صحفه ذکر شده میتوانید آدرس و تیلفون های دفاتر محلی  در

مقاالت متعدد که بهترین مأخذ برای سخنرانان شانرا همراه با مواد و 

غیر مسلمان و د در هنگام برخورد شان با مهمانان و مسوؤلین مساج

 مقامات دولتی میباشد بدست آرید.

 

 

p://www.cair.comhtt 

www.islamophobia.org  

chapters.html-ir.com/cairhttp://www.ca 

http://www.cair.com/
http://www.islamophobia.org/
http://www.cair.com/cair-chapters.html
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 دحفاظت مساج و پیشنهادات برای تدابیر امنیتی
  

امیدوارم پیشنهادات ذیل در جلسات مساجد مورد بحث قرار گرفته و 

درصورتیکه کدام ( :عرصه وقت صورت بگیرد اقدامات عملی در

ازادانه ن آ پیشنهاد در مسجد شما غیر قابل تطبیق باشد میتوانید از

 )بگذرید

اقدامات  و  ایجاد یک کمیته امنیتی در تشکیالت اداری مسجد - ۱

ت می تواند سبب حفظ حیااحتیاطی  برای بهبود تأمین امنیت مسجد 

مسلمانان و جلوگیری از مصارف گزاف ترمیم ساختمان در آینده 

 .شود 

   (Public Relation  Director) دعوت رسمی از مسوؤلین روابط عامه   - ۲

منطقه  (Homeland Security)ملی   اداره پولیس و اداره  امنیت

 و همچنان برای بررسی پالن های برای مالقات و شناخت جانبین

آن به  و حفاظت مسجد و بهبود بخشیدن بیشتر موجوده تأمین امنیت

و پیشنهادات مشخص خود  نظریاتباید خواهان برعالوه   .عمل آید

 آنها شد.

سمینار های مشترک تعلیمی و آموزشی برای اعضای مسجد     -  ۳

در جهت ارزیابی و دفتر امنیت ملی به همکاری اداره پولیس 

در  مسجدوتشخیص فعالیت های جنایی و غیر قانونی در حوالی 

گردد. این نوع فعالیت ها بر عالوه جنبه  سال یک بار برگزار

ابط همکاری مسجد و مقامات امنیتی شهر آموزشی و تعلیمی، رو

 .تر میسازد را مستحکم

درخواست ازدیاد نمودن نظارت پولیس از مساجد و محیط   -  ۴

عیدین، و پروگرام و   ماحول آن در هنگام شب، نماز های جمعه

ها و برنامه های خاص که تعداد زیادی از مردم را به مساجد می 

 حفاظت بیشتر و احساس خطردر صورت ضرورت   کشاند.
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خاص، برعالوه باید نگهبانان مسلح از شرکت های شخصی 

 .شود امنیتی استخدام 

در حاالت  برنامه ریزی تخلیه نمودن مردم از مسجد  -  ۵

که پالن و جزئیات کمیته امنیتی مسؤلیت دارد  اضطراری: 

و در چگونگی تخلیه مسجد را از حاضرین آن طرح ریزی نماید 

جلسات عمومی اعضای مسجد به همه حاضرین از طریق نقشه و 

مشخص توضیح داده و کاپی آن در تخته اعالنات و هدایات 

 .تبلیغات مسجد قرار بدهند

در زمان ازدحام و ورود جمع بزرگ از مردم در عین وقت توجه  -  ۶

خاص به بکسها، دستکول ها و سایر اسبابی که قابلیت ذخیره 

بدون مالک مشکوک و  شیا را دارد صورت بگیرد و اسبابکردن ا

از حوالی مسجد فوراً با احتیاط کامل دور شود. در صورت شنیدن 

خاص ، بدون لمس کردن فوراً با مقامات هر گونه صدا  و یا بوی 

نظر به حالت و شدد خطر  امنیتی شهرتماس گرفته شود  بعضاً 

   .از همه حاضرین در مسجد گردد به تخلیه کامل ساختمانشاید نیاز 

امام و مسوؤلین مسجد وظیفه دارند که همواره در نماز های  -  ۶

جمعه و جلسات شان به حاضرین یادآوری کنند که هر عضو 

باید مراقب همه فعالیت ها در  مسجد  وظیفه دارند که همیش 

و در صورت شنیدن و یا دیدن هر نوع فعالیت  حوالی مسجد بوده 

اطالع مقامات اداری مسجد های مشکوک و غیر عادی فوراً به 

ی و حتبرسانند. بررسی دقیق آن توسط  کمیته امنیتی مسجد 

 مقامات امنیتی شهر در عرصه وقت باید صورت گیرد.

به جز  قانون اجازه شب ماندن در مسجد به هیچ عضو قرار -  ۷

حاالت استثنائی همچو نگهبانان مسوؤل داده شده نمی تواند ولی در 

پس از باید اداره مسجد  اعتکاف در هنگام ماه  مبارک رمضان 
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بررسی اطالعات فورمه درخواست اشخاص معتکف ، اقامت 

 در مسجد تصویب نماید. مؤقت شانرا 

مقررات جدی در مورد باز و بسته کردن مسجد در همه اوقات  -  ۸

قیق اشخاص که کلید ریکارد ددنبال شود. مقامات اداری مسجد 

باید مارک "عدم مسجد را دارند نگاه کرده و تمام کلید های مسجد 

 .اجازه کاپی" را داشته باشد

هیئت مدیره  مسجد مسؤلیت دارد   خریداری بیمه برای مسجد: - ۹ 

که به اساس مشوره یک مسلمان با فهم در امور بیمه، پالیسی 

ری کرده و با پرداخت فیس مناسب بیمه را برای مسجد شان خریدا

  آن به طور منظم  تمدید کنند. پالیسی بیمه باید شامل مواد ذیل باشد:

 مسجد در مقابل آتش  جبران مصارف ساختمان و دارائی

سوزی، انفجار و حوادثی مانند سیل و زلزله وغیره 

(Liability)  

  ترمیم و تداوی کارگران در صورت اتفاق جبران مصارف

 هر حادثه که باعث آسیب ساختمان مسجد شود. 

  پرداخت مصارف قضایی و مدنی در قبال حوادثی که باعث

گزاران و افراد حاضر در حوالی  نمازمرگ  یا جراحت 

 .(Casualty coverage)میگردد مسجد 

 یا اعضای مسجد و  تیکهتأمین خسارات مالی و قضایی در حاال

 .محکمه مقصر ثابت شودهیئت مدیره  در نتیجه دعوی 

(Professional Liability)  

نگهداری و مراقبت مناسب از گل کاری و درخت های صحن  - ۱۱

بلند و برگ و قطع نمودن شاخه های  حویلی و یا بیرون مسجد 

در   مشکوکو   اشخاص دزد برای جلوگیری از پنهان شدنها 

 .عقب آنها باید به شکل متداوم صورت گیرد
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مسوؤلیت بررسی تمام کلکین ها و دروازه های مسجد و فعال  - ۱۱ 

نمودن سیستم  زنگ خطر را در پایان هر روز یک شخص معتمد 

 .به عهده بگیرد

یک گروپ خاص نظارت  (Neighborhood Watch) ایجاد -  ۱۲

همسایه گان نیک و خیر خواه  اعم از اعضای مسجد و  منطقوی

غیرمسلمان برای حمایت از همه همسایگان که در اطراف مسجد 

   .قرار دارند

تمام وسایل و تجهیزات امنیتی و حفاظتی مسجد باید وقتاً فوقتاً  - ۱۳

بررسی  شود تا مطمئن شوید که آنها به درستی کار میکنند.  

امنیت و حفاظت مسجد بعضی از این وسایل ضروری برای تأمین 

قرار ذیل است: )اگر مسجد فاقد آن است باید خریداری و نصب 

 شود(

  کمره های امنیتی در داخل و بیرون مسجد، و نظارت آن در

  .همه اوقات توسط  نگهبانان مسجد و یا شرکت های امنیتی

 مخصوص یها قفل Security Loks)  )کی از تنها که  

 طرف باز میشود، 

  آتشزنگ خطر Fire Alarm   

 اطفاء حریق   Fire Extinguishers - 

 چراغ های اضطراری Emergency lighting -  در داخل

بطور اتومات روشن  و بیرون مسجد که در حاالت برق رفتن

 میشوند.

  زنگ کشف دودSmoke Detectors Alarm  

یک کاپی ازتمام اسناد مهم و فایل های کامپیوتر مسجد در یک  -  ۱۴

 نگاهداری شود.جای محفوظ بیرون از مسجد 
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 چطور با نامه ها و پارسل های ارسال شده مشکوک معامله کرد ؟

برای سالمتی مامورین و مسوؤلین مساجد و نهاد های اسالمی در 

قبل از تماس و یا باز کردن  است. فضای کنونی احتیاط بیشتر الزم 

مشکوک، توجه جدی به شکل هر نوع نامه و یا پارسل ارسال شده 

  :را از خود بپرسیدظاهری وعالیم خاص آن کرده و سواالت ذیل 

 ؟ است موجود پارسل ای و نامه در بازگشت آدرس ایآ 

 آیا  نام و آدرس شخص فرستنده دقیق و درست نوشته شده؟ 

  به طرز نوشتن دقیق شوید، آیا کلمات و حروف قصداً بطوری

 تردید را بار میاورد؟ نوشته شده که شک و 

 آیا پارسل و یا نامه به شکل درست بسته بندی شده و یا خیر؟ 

 آیا پارسل و یا نامه غیر معمول به نظر میرسد؟ 

  " احتیاط معامله شود با" ، "شکنندهآیا کلمات مانند ،"

 " با قلم نوشته شده؟فوری" ، "مهم" ،"ضروری"

  نظر میرسد؟آیا تعداد پوسته بیشتر از حد معمول به 

 آیا نوعی از سیم برق و یا پارچه آلومینیوم به نظر میرسد؟ 

  آیا نوعی از صدا شنیده میشود؟ 
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  کرد؟ باید چه مشکوک پارسل یا و نامه با اشتباه صورت در 

اگر جواب تان به هر یک از سواالت فوق مثبت است، لطفاً  نظر به 

 مقامات امنیتی شهر در تماس شویدفوراً با . هدایات ذیل عمل نمایید

 از باز کردن نامه و یا پارسل جلوگیری کنید 

  فوراً همه همکاران و مسوؤلین مسجد را از خطر احتمالی آن 

 مطلع سازید 

 بسته و تنگ چون روک میز  نامه و یا پارسل را در جای سر

 نگذارید

  نامه و یا پارسل مشکوک را در یک جای مناسب با احتیاط

 ذاریدکامل بگ

 را باز گذاشته تا هوا در جریان بیافتد کلکین و یا دروازه اطاق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امید است كه برادران و خواهران ما با خواندن   
این پیشنهادات نه ترس و واهمه را بخود َرآه 
بدهند و نه این اقدامات را تعبیر ترس و بزدلي 

تن داشكنند بلكه بتوانند احتیاط الزمه انساني را از 

 ترس و جبن فرق كنند.
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 مساجد واجتماعی  امنیتی های برنامه گسترش

 همه باالی کامل کنترول باید مساجد مسوؤلین و مدیره هیئت - ۱

 و ناشناس افراد های صحبت از تا باشند داشته مسجد های فعالیت

 یریجلوگ جو استفاده افراد توسط مسجد باز محیط از برداری بهره

 خورد جلسات و ها فعالیت تمام مسجد مدیره هیئت  .بگیرد صورت

 اتجلس و  برساند تصویب به باید آن وقوع از قبل را بزرگ یا و

 ندارد مسجد مقامات از قبلی اجازه که راهای سخنرانی و خصوصی

 کنند. متوقف فوراً  باید

 به اشدب داشته انگلیسی زبان به کامل تسلط که مدتمع فرد یک  -  ۱

 واجد که دیگر فرد یک و گردد تعیین مسجد سخنگوی حیث

 غیاب در تا شود انتخاب او معاون حیث به باشد فوق شرایط

 .بگیرد بعهده را ها مصاحبه و ها بیانیه مسئولیت سخنگوی

 و اتحاد:  نزدیک مساجد دیگر با مسجد همکاری و ارتباط  -  ۲

 فعلی اوضاع در ضروری امر یک مساجد میان همآهنگی

 باشند تالش در همواره مساجد همه مسوؤلین باید میشود. شمرده

 تجلسا بار سال سه اقل حد و داده تشکیل را منطقوی  شورای تا

 و مشترک های پروگرام. کنند برگزار اسالمی مختلف اماکن در

 را شان روابط مساجد میان سخنرانان و امام ساختن شریک

 سطح در تنها نه را همبستگی و اتحاد و ساخته مستحکمتر

  .بخشد می تقویت منطقه مسلمانان میان در بلکه رهبریت

ایجاد رابطه حسنه با سران پولیس ، شاروالی ، دفتر محلی اف   -  ۴

، و سازمان های اجرائیه رسمی و رسانه های خبری  بی آی 

 از رسمی دعوت یک با میتواند ارتباطات این شروعمحل ـ 

 ینجانب معرفی و شناخت و افغانی لذیذ غذای خوردن برای ایشان

 .گیرد صورت مسجد در
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 منتخب مقامات با مالقات منظم طور به باید مسجد مسوؤلین  -  ۲

 های خواسته و ها نگرانی جلسات، این در و داشته شهر

 .گیرد قرار بحث مورد مسلمانان

   مختلف ادیان های گروه دیگر با همکاری و دوستی ایجاد -  ۶

(Interfaith Activities)  همآهنگی برای محل های و اقلیت 

 .شهر مدنی هیخیر های پروژه در مشترک های فعالیت و

 مکاتب اداری مسوؤلین با منظم طور به باید مسجد مسوؤلین -  ۱

 شاگردان امنیت موضوعات روی و داشته مالقات منطقه عامه

 مغرض افراد شان توسط اذیت و آزار  از جلوگیری و مسلمان

 .گیرد صورت بحث متعصب و

 مستحق ساکنین برای درمسجد کارانه رضا فراهم كرىن خدمات -  ۰

 محاسبه سیارصحي، های کلینیک مانند مسلمان غیر و مسلمان

 فعالیت وسایر ، خون کردن جمع ، حقوقی مشوره ، مالی تکس

 خیریه های

 مسجد خاص کمیته یک  :شهر مدنی خدمات در مسجد گرفتن سهم - ۱

 ساخته آورده بر شهر عام اجتماعات در را مسجد حضور میتواند

 کپار  نظیفت مانند شهر مدنی گوناگون خدمات در اشتراک با و

 بی و غریب مردمان به دادن طعام در گیریسهم ، عامه های

 که نمایندبت اث نطقهم بلدیه آزاد جلسات در حضورو ، خانه

 جامعه خیریه امور در شهر فعال ساکنین سایر مانند مسلمانان

 میتواند آسانی به مسجد طریق این از . عالقمند وجدی هستند

 با وهمدردی مسجد از  دفاع برای زیاد حامیان و دوستان

 .کند پیدا بد روز در مسلمانان

  دواج که اشخاص نام ثبت و تشویق قسمت در میتوانند مساجد - ۱۱
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 و نموده مربوطه همکاری های نهاد با هستند گیری رای شرایط

    . بیفزایند را مسلمانها رای تعداد

 دیگرمواد و مناسب کتب مسجد باید ارشاد و دعوت کمیته - ۱۱

 و عامه هاي کتابخانه همسایگان، به اسالم مورد در تعلیمي را

 ه دركینشرات و کتب اکثریت متأسفانه .دبده اعانه محل مکاتب

 توسط میشود اسالم دیده باره در مکاتب و عامه های کتابخانه

 .استشده  نوشته  مسلمان غیر و مغرض اشخاص

 با میتوانند حج مساجد موسم و رمضان مبارک ماه   اوقات در -  ۱۱

 تلویزون های کانال نگاران خبر برای زمینه ساختن مساعد

 التامق نمودن مسجد، نشر های برنامه پخش ها و مصاحبه جهت

 ها سمینار نمودن دایر محلی، اخبارهاي در مختصر و فشرده

معلوماتی  های پوستر ونمایش عامه، های کتابخانه و مکاتب در

 سهیم مسلمانان و اسالم مثبت دادن تصویرحقیقي و ارتقا در

 .شوند

 محلی خبری های رسانه و اخبار از منظم طور به نظارت - ۱۲

 یا متهم که افگنی دهشت حملهوقوع  صورت در مخصوصاً 

 اطمینان باید.  گیرد صورت شده اعالن مسلمان آن مرتکب

 نشر متوازن و عادالنه شکل به ماجرا خبر که شود حاصل

 زا استفاده با و باشد مغرض فرد نگار خبر اگر. است گردیده

 و ستر یا و باشد اسالم مبین دین ساختن نام بد صدد در فرصت

 تمام وقت اسرع در باید نماید، ایجاد مردم بین در را نفرت

 طریق از شان مسلمان غیر دوستان کمک با مساجد اعضای

 اداره و ؤلومس اشخاص برای ها نامه نوشتن و لفونییت تماس

 خبر اصلی چهره و کرده بیان را خود نارضایتی ابراز رسانه آن

 مثبت های راپور صورت در ینطورهم کنند. افشا را نگار

 .شان شود تشویق و تحسین به اقدام فورا مطبوعات
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 روز یک در: اسالم و مساجد معرفی برای  معین روز یک تعیین -  ۱۴

 یک در نزدیک شهرهای مساجد تمام میان هماهنگی شده تعیین

 بازمساجد روز»  خاص برنامه شدن میزبان برگزاری در منطقه

 روابط در بزرگ اثر (Open Mosque Day) «همسایگان برای

 فرصت عمل این. میگذارد غیرمسلمان همسایگان و مسجد حسنه

 و گان همسایه های نگرانی و  سؤاالت به پاسخ برای را خوبی

 و اسالم بیشتر شناخت  نگاران و خبر و مسلمان غیر عالقمندان

 خنثی باعث دیگر طرف از و. میسازد میسر  محل هر در مسلمین

 خواهان که کسانی و هراس اسالم های گروه شوم های پالن کردن

 هستند اسالمی اماکن نزدیک همسایگان و مسلمانان  بین شمنيد

برای موفقیت این روز اعالنات متداوم در رسانه های  .بود خواهند

خبری و پخش زیاد فالیر ها و پوستر ها در جوار مساجد الزم 

است و مسؤولین این برنامه میتوانند از سایر مؤسسات اسالمی 

که تماس و  (CAIR)  امریکااسالمی  مانند شورای روابط 

ای کمک و تر با رسانه های خبری دارند جویزدیکنارتباطات 

 همکاری شوند.

 که منطقه یا و درکشور افگنی دهشت حمله  وقوع صورت در  - ۱۲

 های برنامه باید مسجد مسوؤلین دباش شده اعالن مسلمان آن متهم

 دایر جوان قشر مخصوصاً  مسجد اعضای برای را تعلیمی خاص

 وردمباكفایت  اشخاص توسط را پیوسته وقوع به حادثه تا نمایند

 برای را برنامه حاضرین طرف یک از و داده قرار تحلیلو بحث

 اشخاص دیگر و نگاران خبر های پرسش به مناسب دادن پاسخ

 های ارزش تدریس دیگر طرف از و ساخته آماده مسلمان غیر

 وسیله را دین که گمراهان عملکرد زا آن تفریق و اسالم واالی

صورت  میدهند قرار شان اسالمی غیر و انسانی غیر اعمال

 .  دبگیر
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 و محل مسلمانان دیگر و افغان قانونی وکالی های لفونیت نمرات -۱۶

 امریکا اسالمی  روابط شورای همچو انتفاعی غیر های نهاد

(CAIR  )در آن لست و شده آوری جمع شهر دولتی مقامات و 

 یک  .شود نصب بدانند مسجد مسوؤلین همه که مسجد مناسب جای

 هیئت اعضای تمام به پوسته یا و ایمیل توسط آن کاپی

 که شود متیقن فوقتاً  وقتاً  باید مسجد سکرتر. شود فرستاده مدیره

 .است هزتا و دقیق لست این معلومات

 مختلف های نهاد از جربم و فهم با سخنرانان نمودن دعوت - ۱۱

 عکس همچو خاص موضوعات توضیح و شرح برای  اسالمی

 یاد ناگوار، حوادث و تراژیدی اوقات در مسلمان یک العمل

 هنگام در مؤمن یک انتمت و صبر ، الهی مقدرات بر آوری

 یک عملکرد و اسالم بین تفکیک ها، دشواری و هاامتحان

 در مسلمانان ترزیاد جلبرامش مردم وآ سبب میتواند شخص،

 .گردد مسجد

 یا بزرگ که از اثر نفرت  صورت هر گونه حوادث خورد در -  ۱۰

 شورای محلی فورا به دفتر پیوسته باشدضد مسلمانان به وقوع 

 .تماس گرفته شود  (CAIR) امریکا روابط اسالمی 

نا گفته نماند که پیشبرد و عملی کردن پیشنهادات و 

نظریات فوق الذکر به بودجه قوی و اشخاص زیاد 

 رضا کار ضرورت دارد. مسوؤلین مسجد باید

اعضای مسجد و سایر نمازگزاران را نظر به 

استعداد و لیاقت شان به کمیته های مختلف منسجم 

ساخته و مسوؤلیت های دینی خویش را متحدانه با 

 وجه احسن انجام دهند.
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 مساجد یادار امور  دنیبخش بهبود

  گرید مهم نکات چند و شمرده متیغن را فرصت رساله قسمت نیا در

 ورندارد بط مستقیم ارتباط مسجد تیامن موضوع با نکهیا وجود با را

 مینما انیب مساجد گرید امور یبعض دنیبخش بهبود جهت ارمختصریبس

 شعاع تحت مساجد های فعالیت و امور همه کنونی فضای در رایز

 به بلکه مسجد یک ضرر به تنها نه اشتباه کوچکترین و گرفته قرار

 . میشود تمام مسلمانانهمه  حتی و دیگر مساجد تمام

 ادنه کی امور شبردیب مورد در یدولت مقررات و نیقوان دانستن-  ا

 رهیمد ئتیه عضوهر یبرا یضرور امر( مسجد) ییانتفا ریغ

 رمنج یحت و مسجد شدن بسته سبب آنها از یتخط رایز باشدیم

 آموختن یبرا لهذا. گرددیم رهیمد ئتیه یاعضا شدن یزندان به

 یاعضا یها مسوؤلیت و فیوظا دادان انجام درست و نیقوان

 یآموزش خاص برنامه دیبا مسجد مسوؤلین و رهیمد ئتیه

(Board training)  ریدا رشته نیا در متخصص شخص توسط 

  یبرا نیمع روز کی در توانیم را یآموزش برنامه نیا .شود

 کی در کینزد مساجد نیچند مسوؤلین و رهیمد ئتیه یاعضا

 یریجلوگ آن گزاف مصارف از و نموده پاه بر مناسب محل

 ردیگ صورت

 مسئولیت انتفاعی غیر های نهاد قوانین اساس به مدیره هیئت -   ۲

 دسترس در منظم و شفاف بطور را مسجد مالی امور تمام که دارد

 اتتبلیغ و اعالنات تخته در آنرا کاپی یک و داده قرار مسجد اعضای

 سواالت که میدهد حق مسجد عضو هر برای قانون.  بگذارد مسجد

 هر از که معینه وقت یک در مسجد مسوؤلین با شانرا نگرانیهای و

 . نماید مطرح شده موافقه طرف دو
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 جلسات در شان اشتراک به تنها رهیمد ئتیه عضو کی فهیوظ-    ۳ 

 ئتیه یاعضا ریسا با شخص نیا. شودینم خالصه ماهانه

 روزمره امور شبردیب یپهلو در که هستند مسوؤل مسجد رهیمد

 یها برنامه و مسجد توسعه و ها تیفعال گسترش یبرا مسجد،

 مسجد(strategic planning)  المدت لیطو و رالمدتیقص

 ضعو نوجوانان، هیترب و میتعل لیقب از) مختلف ابعاد در را شان

 یبررس و غور تحت( رهیوغ.. ،یاجتماع خدمات مسجد، یمال

 شکشیپ مسجد یاعضا همه به شانرا یها پالن و داده قرار

 ره دیبا ، ها پالن کردن یعمل لیتکم و تیموفق جهت. ندینما

 هکوتا یها برنامه از یکی اقل حد تیمسوؤل رهیمد ئتیه عضو

 نیمسوؤل لست و  گرفته خود عهده به را المدت لیطو و مدت

 تخته در واضع شکل به شان مربوطه یها تهیکم و برنامه هر

 رد توانیم لهیوس نیبد.  شود اعالن مسجد غاتیتبل و اعالنات

 و رهیمد ئتیه عضو هر عملکرد جهینت یآسان به سال هر ریاخ

 همچنان عمل نیا.  کرد یابیارز را شده طرح یها برنامه

 شیخو مسوؤلیت ، رهیمد ئتیه عضو هر که شد خواهد باعث

 ترشیب یسع شان مسجد امور شبردیب در و گرفته تر یجد را

 .ندینما
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  مساجد  مشکالت بعضی

   :هستند مواجهذیل  مشکالت به اکثرا ماافغانی  مساجد

 و محیط به نظر مسجد مسوؤلین بعضی تفکر طرز در تغیر عدم ◄

شان محدود که روش کار و تجربه  بعضی ها فکر میکنند  :زمان

قابل تطبیق بوده و باید  زمانافغانستان هنوز هم در این محیط و در

 نه تنهاتفکر طرزاین نوع همه امور به همان شکل پیش برده شود. 

له سبب یک سلساز بین میبرد بلکه  امورمسجد را پیشبردموثریت 

 های فعالیت تباطکشمکش ها میان نسل جوان و بزرگ ساالن در ار

 د.دمیگر مسجد

  :ونقش شان در اداره مسجد مورد عالقه جوانان عدم برنامه های ◄

فقط در ادای نماز ، فاتحه خوانی  نه فعالیت های یکتعداد مساجدمتاسفا

، و چند پروگرام های سنتی که در کلتور افغانی به اطفال، تدریس 

است  خالصه میشود و هیچ گونه زمینه رشد برای فعالیت های  رایج

اطاعت از بزرگ  تقاضایبه جز از ۱۲ـ ۱۲جوانان  بالغ در سن های 

. از طرف دیگر برای جوانان نیست موجودساالن و مسوؤلین  مسجد 

 ینامساجد سهم داده نمی شود.  ینا گیری تصمیم ودر تشکیالت اداری 

شده و به مرور زمان از دین  و دوری شان دلسردی  باعث مسائل همه

 و فعالیت های اسالمی کامالً دور میشوند.

: متاسفانه بعضی امامان مساجد با نسل جوان عدم ارتباط دوستانه  ◄ 

ناخت لسان انگلیسی و یا عدم ش شتن تسلط بهامامان نسبت کبر سن یا ندا

 ونمی توانند قسمیکه الزم است ارتباط دوستی  امریکاکامل کلتور 

برای حل این مشکل می توان  ا با نسل جوان برقرار سازند. ر نزدیکی

حیث مدیر فعالیت های جوانان در  بهیک جوان با فهم و اهل کار را 

کنار امام استخدام نمود. همچنان تشکیل یک کمیته  خاص جوانان در 

ترغیب م دیگری در ند عامل مهکمیته های مسجد  می تواسایر ر کنا
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 و مسجد مالی نیپشتیبا با میتواند کمیته اینبه مساجد باشد. ن نااجو

 از جوانان ذوق به مسجد  دینی و فرهنگی یها برنامه کردن تقویت

 فطر از تفریحی و شیزموآ تمکاناا شتناگذ رختیاا در و ف ،طر کی

 .شود واقع مؤثرتر  آنها تشویق و جلب در یگرد

 ممالک در مساجد چون :و مالی کانات بشریمامحدودیت های ◄ 

 کدام پشتیبانی و کمک بدون محل مسلمانان همت به اسالمی غیر

 نآ متداوم های فعالیت و امور بقای برای ،شده آباد حکومت یا و دولت

 رضاباکفایت  کارکنان به بلکه مداوم مالی پشتیبانی به نیاز تنها نه

 دارد مبرم ضرورت جوانان و ساالن بزرگ قشر از اعم فعال و کار

 .هستند مواجه آن دوی هر یا یک فقدان در ما مساجد اکثر متأسفانه که

 که شود می دیده مساجد بعضی در :عدم تغیر در مسوؤلین مسجد ◄

 ایفای مقام  عین در زیاد سالیان مدت به آن مؤسسین یا و اشخاص عین

ر د طبقه جواندیگران وبرای  شمولیت چانسو هیچ  مینمایند وظیفه

 در اینها حالیکه درمسجد میسر نیست  اداره وسطح تصمیم گیری 

 بعضاً . داشت بیشترخواهند آشنایی  محیط این کار طرز و قوانین

  یا و ودمیش انداخته تعویق به اشکال از یشکل به مدیره هیئت انتخابات

 صورت  انواع  از  نوعی  به معین شخص  چند  نفع  به

 .میگیرد 

 یها برنامه و پالن بدون :گسترده عدم برنامه های طویل المدت و◄ 

 کی در مسجد  یها تیفعال و توسعه المدت، لیطو و رالمدتیقص

 نیمه به. دیآ ینم انیم به آنها در شرفتیپ نوع چیه و مانده یباق حالت

 احافتت و یآباد از بعد که مینیب یم را مساجد یبعض که است لحاظ

 روز به روز و داشته قرار حال نیح درمتعدد  انیسال طول در مسجد

 .هستند مواجه کمتر تیجمع و شتریپ یاقتصاد مشکالت به



 21   صفحه                                 مساجد در اجتماعی و امنیتی تدابیر بهبود
 

 مؤمنه برای خواهران :مساجد امور در خواهران حضورفعال عدم ◄

پیشبرد برنامه  در اشتراک چانس نه تنها مساجد دربعضی ما متأسفانه

شنیدن خطبه  برای کافی ومناسب جای حتی داده نمی شود بلکه ها

در چوکات  امید است در اینمورد مساجد. نیست موجود شان نماز وادای

 حجاب با که خواهران ما شریعت اسالمی اقدامات الزمه را نموده واز

 عالیتف زمینه شان برای و کرده استقبال باشند آراسته اسالمی اخالق و

   سازند. مهیا را اسالمی تعلیمات آموزش بهتر و

در مساجد ما بعضا در مقابل  :تعصب درمقابل دیگر مسلمانان ◄

 پاکستانی و عرب وخواهراندیگرمسلمانان مخصوصا برادران 

 کوشندمی گوناگون های بهانه وبا میشود احساس شدید تعصب متاسفأنه

جالب است که در چنین حاالت حتی درمقابل  .نمایند توجیه آنرا

هموطنان مانیز تعصب لسانی وقومی احساس می شود یعنی معلوم 

 سرحد ندارد. که تعصب میشود

 دمیگوی کهمتعال  هللا کالم که برسانیم مرحله آن به را خود ایکاش 

 اهازگن ازیکطرف تا بگیرد جا ما درقلبهای" برادرند مؤمنان اً یقین"

 این تجربه و ازعلم دیگر وازطرف یمدهب نجات خود را تعصب

 کشور در این مساجد امور پیشبرد در که خود خواهران و برادران

برای  اً مقدم ترند استفاده بهترکنیم. این نکته  مخصوص اً بما اکثر نسبت

 ما حایز اهمیت خاص است . لین مساجدؤمسو

 اقلیت وجود با غرب در مسلمانان از عضیب :غرب در دوچند اقلیت ◄

 دریپ و اصلی کشور عنعنات و کلتور حفظ برای جامعه در شان بودن

 اساس به جداگانه های نهاد تأسیس و مساجد بنای با را خویشتن شان،

 صورت در حالت چنین. میدهند قرار تر زیاد اقلیت  در قومیت و نژاد

 شان، های نهاد و مسلمین سایر با سالم ارتباطات و همکاری عدم

 غیر با را مذهبی و اجتماعی سیاسی، ارتباطات توسعه   و برقراری

 .سازد می دشوار پیش از بیش مسلمانان
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فهم ناقص  و اسالم مساجد به مسوؤلین از پابندی بعضی عدم◄  

 کوشش است( هللا بیت) خداوند ایخانه مساجد چون :شان از دین

 لگوا ممثل اسالم و مانند که دنباش یکسان آن مسوؤلین که شود اعظمی

 الهی هدایات  اساس به را مسجد قوانین و امور همهبه دیگران باشند و

  و ببرند پیش سلم و علیه هللا صلی اکرم رسول حضرت ارشادات و

 بدانند عنعنوی و کلتوری های ارزش از باالتر را اسالمی های ارزش

 عالیت و تبارک خداوند چنانچه. نترسند خداوند از جز  به کس هیچ از و

 : میفرماید توبه سوره ۱۰ آیت در

الَةَ  َوأَقَامَ  اآلِخرِ  َواْلیَْومِ  بِالّلِ  آَمنَ  َمنْ  هللّاِ  َمَساِجدَ  یَْعُمرُ  إِنََّما  َوآتَى الصَّ

َكاةَ    هللّاَ  إِلَّ  یَْخشَ  َولَمْ  الزَّ

 به كه میكند نظارت( اعمار)و كسى تنها را خداوند مساجد: ترجمه

  و  داده زكات و داشته برپا نماز و آورده ایمان آخرت روز و خداوند

   .ترسند نمی خداوند از جز

 زا منظور به تنها فهیشر هیآ نیا که شودیم دهید مختلف ریتفاس در

 آنها از نظارت و حضور بلکه ست؛ین مسجد ساختمان یآباد و عمران

 ودشیم لیتشک آنها در که یاجتماع و ینید مجالس و محافل به توجه و

 نیرت-مهم بلکه و ازعمران نوع کی زین است یتعال خداوند ادی باعث و

 .است شده شمرده آن نوع

 انیب نگونهیرا ا مساجد انیبن طیشرا فه،یشر هیآ نیا در میکر قرآن

 و عزوجل هللا به مانیا دارد یاعتقاد جنبه آن اول شرط دو: کندیم

 بادآ که است نیا انگریب آن چهارم و سوم شرط ، امتیق روز به اعتقاد

 هاقام  ش،یخو اعمال با دیبا را شان مانیا مساجد گزاران خدمت و کننده

( دخداون خلق با شان وندیپ)  زكات یادا و(  خداوند با شان وندیپ) نماز

 هللا ریغ از دنینترس آن آخر و پنجم شرط. کنند دیتائ و ثابت است

 نندبتوا تا(  ها فشار و  مقام هر مقابل در یستادگیا و شجاعت) عزوجل

 .کرد یریجلوگ مسجد در یاله ریغ یها برنامه یاجرا از
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 آخر تذکر

بیآیید مساجد خود را طوری آماده سازیم که نه تنها برای ادای فرایض  

دینی و عبادات استفاده شود بلکه منحیث یک مدرسه ومکتب 

برای آموزش علم دین، فرهنگ اسالمی، و تعلیم و تربیه موثر 

نوجوانان و مرکز دعوت  اسالمی و سایر خدمات اجتماعی که 

کنونی مسلمانان در جامعه امریکا باشد جوابگوی ضرورتهای 

 قراربگیرد.

خویش یاد آورشویم که علی الرغم همه مشکالت و فعالیت  به و بیائید 

های خصمانه دشمنان اسالم، ما به صفت یک مسلمان در همه حاالت 

تنها سعی و کوشش بشری وبندگی خود را نموده و باقی آنرا در همه 

ذاریم و به وعده الهی در موفقیت مؤمنین امور آینده به هللا عزوجل میگ

وقتیکه به  مخلص یقین کامل داریم. ما باید کامال مطمئن باشیم که تا

هدایات الهی به شکل واقعی آن عمل کنیم ازجمله مفید ترین افراد و 

شهروندان این کشورهستیم وخواهیم بود، لهذا بیائید با روحیه مثبت و 

 ور زندگی کنیم وکوشش اعظمی خودامیدوار بطرف آینده در این کش

 را نمائیم تا در این ابتالات حیات در نزد هللا متعال کامیاب شویم.

با همین روحیه بوده که الحمُد هلل مسلمانان مخلص امریکا با داشتن 

بنای هزار ها  وایمان قوی و توکل به وعده الهی،  برعالوه تأسیس 

به روز در امور حال، روز و نهاد های مختلفه  اسالمی تا بمساجد 

و قادر به پیشرفت های متعددی در  سیاسی و اجتماعی فعالتر شده

شده اند و فعال تعداد كثیر مسلمانان با فهم و تحصیل ساحات مختلف 

یافته در ساحات مختلف در دوایر دولتی، پوهنتون ها و شرکت های 

در  ود کهشخصی در مقامات مختلف ایفای وظیفه مینمایند. توقع میر

رسیدن نسل های دوم و سوم مسلمانان به سنین الزمه برای آینده با 
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اجتماع، ان شاء گیری شان در همه ابعاد شرکت در انتخابات و سهم 

  .هللا نقش عمده ای در آینده  امریکا و تغیر وضع دنیا خواهند داشت

 خداوند سبحانه و تعالى برای قوت روحیه مؤمنین در هر زمان و در

که در  هر حاالت خوب و بد در آیات متعدد خاطر جمعی داده است

 :جا با تذکر چند آیات از آنها اکتفا مینمایم این

 هللا سبحانه و تعالی میفرماید: 

لَتُْبلَُونَّ فِي أَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكْم َولَتَْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَْبلُِكْم  

لَِك ِمْن َعْزِم َوِمَن 
َٰ
الَِّذیَن أَْشَرُكوا أًَذى َكثِیًرا َوإِن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ َذ

 ]سوره آل عمران 681آیت [ر اْْلُُمو

شما درپول ودارایی تان و جان تان حتما امتحان شدنی هستید،  ترجمه:

و )همین طور( شما از انهائیکه قبال کتاب داده شده اند )یعنی 

یهودونصاری( و از مشرکان سخنان اذیت کننده حتما بسیارشنیدنی 

هستید، و)اما( اگر راه صبر و تقوی را پیش بگیرید واقعاً از کارهای 

 پراراده خواهد بود.

 

الَّذیَن قاَل لَُهُم النّاُس إِنَّ النّاَس قَد َجَمعوا لَُكم فَاخَشوهُم فَزاَدُهم إیمانًا 

 ُ  ]سوره آل عمران ۱۱۲آیت [    ـ َونِعَم الَوكیلُ  َوقالوا َحسبُنَا هللاَّ

ترجمه: آنانکه مردم به ایشان گفتند: همانا مردمان )همه( به مقابل شما 

جمع نموده اند از آنان بترسید ، پس بر ایمان آنها )مؤمنان( بیفزود و 

 گفتند : خداوند بما کافی است و اوست بهترین حامی و کار ساز.

 

ُ َخْیُر اْلَماِكِرینَ َوَمَكُروا  ُ ۖ َوهللاَّ   ]سوره آل عمران ۲۴آیت  [ َوَمَكَر هللاَّ

خداوند )در مقابل مکر آنها( طرح نمود،  آنان مکر نمودند، و ترجمه:

 و خداوند بهترین طرح کنندگان است.

ِ یوِرثُها َمن یَشاُء ِمن ِعباِدِه ۖ َوالعاقِبَةُ لِلُمتَّقینَ    إِنَّ اْلَرَض لِلَّ
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 سوره اعراف [  ۱۱۰] آیه  

ترجمه: یقیناً زمین ملک خدا است، آنرا به هر کس از بندگانش که 

 اهل تقوا است.بخواهد، وا میگذارد و عاقبت )نیک ( مخصوص 

 

الَِحاِت لَیَْستَْخلِفَنَُّهْم فِي اْْلَْرضِ  ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد هللاَّ

نَنَّ لَُهْم ِدینَُهُم الَِّذي اْرتََضىَٰ لَُهْم َكَما اْستَ  ْخلََف الَِّذیَن ِمْن قَْبلِِهْم َولَیَُمكِّ

لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا  نور [ سوره  ۲۲] آیه   َولَیُبَدِّ

ترجمه: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کار های شایسته 

است که آنان را خلیفه روی زمین خواهد کرد  انجام داده اند، وعده داده

همانگونه که به پیشینیان آنها خالفت روی زمین را بخشید؛ و دین و 

شان استوار و محکم نماید، و  آیینی را که برای ایشان  پسندیده، به نفع

 .شان را به امنیّت و آرامش مبّدل میکند یقیناً ترس و بیم

 برادر و خواهرعزیز
نيستيد، اگر جز اعضای مسوؤلين مسجد 
یکی از پس ميتوانيد حد اقل مسوؤليت 

ادر را که قاین رساله پيشنهادات و نظریات 
به عملی کردن آن هستيد گرفته و به 

همکاری مسجد محل تان در ارتقای تصویر 
 مثبت اسالم و مسلمانان سهيم شوید
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 رساله نیا مراجع
 

 شورای توسط انگلیسی لسان به" مساجد محافظت رهنمای" رساله 

 (CAIR)  امریکا اسالمی  روابط

 شان مالی منابع و هراس اسالم های گروه باره در تحقیقی راپور 

 (CAIR)  امریکا اسالمی  روابط شورای توسط

 جنوب مساجد شورای توسط مسجد راهنمای جلدی پنج رساالت 

     (Islamic Shura Council of S. California)کلیفورنیا

 امریکا اسالمی  روابط شورای سایت ویب  (CAIR) 
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