َر ِّ
ب ِِّ ا ْش َر ْح ِِّل
ِّ
احلُ ْل عُ ْ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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وصیت و میراث در شریعت و قانون

مجلس داراالفتاء ضرور ميداندکه( الوصیة الواجبة)

اکثر قوانين خاص به ميراث و وصيت در اروپا براى هر

يعنى پدر کالن در تقسيم ميراث از سوم حصه مال

شخص اجازه ميدهد که بعد ا ز مرگ ثروت و اموال اش

خود براى نواسه ها که پدر شان در حيات اش وفات

را براى هر کسيکه بخواهد چه اقارب اوباشد يا غير

کرده بدهد و نبايد مقدار آن از حق قانونى پدر شان

اقارب به وصيت نامه نوشته و تصديق وثبت شده بدهد .

در ميراث اضافه باشد و اين وصيت براى تحقق

اگر وصيت نامه نوشته و ثبت شده بجا نگذارد در اين

عدالت و جلوگيرى از کراهيت است .

حالت سرمايه و امالک اش به اساس ميراث خاص به
) )Intestacyيعنى ( شخصى که وفات کرده بدون

شريعت اسالمى براى شخص اجازه ميدهد که در

وصيت ) تعلق مى گيرد و دراين حالت شوهر از زن  /زن

سوم حصه مال خود براى غير ورثه وصيت کند ويا

از شوهر زيادترين مال را ميراث مى گيرد  ،و باقى را

بدهد  ،در اين حالت مجلس االفتاء ثروت مندان را

اوالد هاى قانونى و غير قانونى و فرزندى که در زندگى

وصيت ميکند که از ثلث مال خودبراى مؤسسات

گرفته مى گيرند  .و در حالت فقدان شوهر و زن  ،اوالد

خيريه که مسلمانان در اروپا به آن احتياج دارند و

حق دارند که تمام اموال را بگيرند و اگر اوالد نباشد ،

نفع آن به عموم جامعه ميرسد مثل مساجد و مدارس

پدران و بعداً خواهران و بعداً برادران  ،بعداً کاکاها و

و کالچ هاى علمى و يتيم خانه ها و خانه هاى امن

عمه ها و بعد از اين ها اقارب و در حالت عدم موجوديت

براى زنان و مسلمانان و غيره که خير آن ادامه

يکى از اين گروه ها سرمايه و مال به خزانه دولت تعلق

ميداشته باشد و نفع و فائده آن بعد از مرگ ميرسد

مى گيرد.

وصيت کند  .رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم

براى جلوگيرى از اين موضوع مجلس دار االفتاء اروپا

ميفرمايد « :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من

براى هر مسلمان که دراروپا زندگى دارد توصيه ميکند

ثالثة  :إال صدقة جارية  ،أو علم ينفع به  ،أو ولد صالح

که به اين امور در حيات خود اهتمام داشته باشد و

يدعو له » اگر انسان بميرد عمل اش قطع مى گردد

وصيت نامه قانونى ترتيب و ميراث را طبق احکام

مگر از سه  :صدقه جاريه  ،علم نافع و ولد صالح که

ميراث اسالمى تقسيم کند و نام هر ميراث گيرنده را

برايش دعا کند ) مسلم /

ثبت کند.

{ المجلس االروبی لالفتاء و البحوث }
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عدالت مى شود  .در فقه سياسى اطاعت بصورت
مطلق نيست و اطاعت مقيد و همراه با شروط است

( قسمت دوم )

و در اصطالح قرآن کريم اطاعت معنى تسليم شدن را
افاده نميکند بلکه شکل همکارى و تعاون بين سلطۀ

مفهوم دينى اطاعت از خلفاى اموى و عباسى و بعداً از

سياسى و مردم را تنظيم مى نمايد .

حکام مستبد را علماى دربار زير نام جلوگيرى از نشر
فتنه و فساد در جامعه بوجود آوردند و براى آن لباس

اطاعت در فقه سياسى اسالم باساس قواعد وسط

اسالمى دادند و در فقه سياسى فصل جديد را بنام «باب

استوار است و انقياد و پيروى و تسليم حاکم انقياد

منع فتنه » بازکردند و اطاعت حاکم متغلب را داخل فقه

و تسليم کورکورانه و قبول ذلت نيست .کسيکه

سياسى اسالم ساختند و خارج شدن از اطاعت حاکم

اطاعت او واجب ميشود بايد در او شروط خاص

متغلب و مستبد را فتنه و فساد و بغاوت دانستند .در

مثل عقل سالم  ،صحتمندى کامل و قدرت براى

حقيقت بحث روى مسألۀ فتنه و فساد وسيله براى قبول

تحمل مسئوليت و علم و عدالت وجود داشته باشدو

هدف بزرگ يعنى فقه اطاعت بود که به مرور زمان در

درشرايط سياسى معاصر وابسته به استعمار و

فرهنگ سياسى اسالم جا گرفت  .فقه اطاعت به آيۀ

تعيين شده از طرف قواى اشغال نباشد  .فقهاء باين

کريمه  92سورۀ النساء نسبت داده ميشود در حاليکه

عقيده اندکه مصدر سلطۀ سياسى در اسالم عقد يا

خداوند در اين آيۀ مبارکه اطاعت حاکم را مربوط به

معاهده بين خالق و مخلوق از يکطرف و بين رعيت و

اطاعت او از خداوند و نبى اهلل صلى اهلل عليه وسلم مى

زمامدار از طرف ديگر است و اطاعت مخلوق در

داند .

معصيت خالق نيست و اطاعت رعيت از حاکم

آيۀ مبارکه اطاعت أولى االمر را مربوط به اطاعت او از

مشروط و مربوط به عدالت او در حکومتدارى

خداوند يعنى تطبيق احکام الهى و اطاعت رسول اکرم

است.

صلى اهلل عليه وسلم يعنى اطاعت از سنت نبوى مشروط
مى سازد .در فقه سياسى اطاعت ولى االمر مترادف به

در فقه سياسى اطاعت حاکم فقط در يک حالت قابل

اطاعت خداوند و رسول اهلل شناخته شده است  .قرآن

قبول است و آن اينکه حاکم عادل باشد و عدالت

کريم مردم را از اطاعت مخلوق در معصيت خالق منع مى

حاکم را ملت تصديق کند نه اينکه خودش و

نمايد .

اطرافيان اش او را عادل خطاب کنند .اگر حاکم

آيۀ مبارکه قواعد و اساسات حکم و اهداف آنرا معرفى

عدالت را تطبيق نکند و عدالت در جامعه تحقق

ميکند و نظام و انضباط و سيستم را به مردم نشان

نيابدحضرت رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم

ميدهد و رابطه بين حاکم و محکوم را تنظيم مى نمايد .

مسلمانان را امر مى نمايد تا اطاعت ولى امر را

در قاعده اطاعت از حاکم که در اصطالح اسالمى ولى

نکنند (.حسن السائع « الطاعة و االنضباط بين الشريعة

امر است شرط تطبيق عدالت و پيروى حاکم از شريعت

و القانون  ،فلسفة الطاعة فى اإلسالم » دعوة الحق  ،عدد

خداوند و سنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم است .

 334جمادى 4و  / 4141 9اکتوبر ، 4221

دليل از اطاعت ولى امر تحقيق مصالح مردم و تطبيق

. ) www.habous.gov.ma/daouat/alhaq/item/8238

عدالت اجتماعى و حفظ نظام است زيرا جامعه بدون
نظام بسوى بى نظمى ميرود و بى نظامى سبب فقدان
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اطاعت بدون دليل شرعى مرض اجتماعى و سياسى
فکرمعاصر اسالمى است که قابل نقد و اصالح است

دکتور سعيدحوى در بحث خود از فقه اطاعت تحت

 .مشکل در مسأله اطاعت در آن استکه انسان بايد

عنوان « الطاعة المبصرة » موضوع اطاعت را از ناحيه

در مقابل اوامر حاکم چه در حق باشد و يا در غير حق

فقهى بحث وبررسى کرده مى نويسد :رسول اکرم صلى

اطاعت کند زيرا عدم اطاعت بغاوت و عصيان به

اهلل عليه وسلم نظريه و فکر اطاعت با بصيرت را به مردم

حساب مى آيد و عقوبت عصيان و بغاوت قتل است .

آموخت و اعرابى که به اطاعت عادت نداشتند و

باساس عقيده و روش اطاعت در جهان اسالم

انضباط ادارى و سياسى را تجربه نکرده بودند آنها را

مسلمانان ازحکومت هاى که باساس انقالبات

تعليم اطاعت و نظام داد  .فقه اطاعت که رسول اکرم

نظامى روى کار آمدند و بيعت و رأى مردم را

صلى اهلل عليه وسلم آنرا به مردم آموخت از نوع جديد

نداشتنداطاعت کردند واطاعت بغير از حق

بود  .اطاعت در معروف و حق نه در باطل و ناحق ،

استحکام و تثبيت نظام ديکتاتورى گرديد و

اطاعت از عدل نه از ظلم  ،اطاعت از کسى که مستحق

مسلمانان در آخر قافلۀ مدنيت باقى ماندند و

آن است نه کسى که مستحق آن نيست اطاعت از راه

استبداد سياسى در جهان اسالم حاکم شد ( .دکتور

دانش و فهم و بصيرت نه از راه و طريق جهل و نادانى

نبيل علقم « الثقافة العربية و التجديد اإلسالمى »  ،ص
. ) 331

(دکتور سعيد حوى «  . ) www.ikhwanwiki.comو «
. » www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2012/4/4

در مورد نقش علماء در نشر فقه اطاعت و تأثيرات
منفى آن در روش فکر سياسى اسالم عالمه شيخ

دکتور يوسف القرضاوى در باب اطاعت باين نظر است

عبدالفتاح مورو معاون حرکت نهضت اسالمى

که از اصول اوليه اسالم است که انسان بعد از تصديق

تونس و يکى از متفکرين بزرگ معاصر اسالمى در

نبوت و ايمان به رسالت و وحى آسمانى و آنهم از طريق

کنفرانس عمان ،اردن  ،بتاريخ  41و  49مارچ

عقل عقيده نمايد و اقرار کند که ايمان آورديم و تصديق

9149که در مسألۀ افراط گرائى بودگفت  :علماء در

کرديم  .ايمان و تصديق باالى مسلمان حکم ميکندکه

جهان عرب از طريق فتوا ديکتاتورى ها را خلق و

سمع و طاعت از خداوند و رسول اهلل صلى اهلل عليه

تثبيت کردند مثل فتوا عدم خروج عليه حاکم ظالم .

وسلم داشته باشد به عبارت ديگر اطاعت فقط از

اين روش و اين فتوا صدمه اى بزرگ به اصل اسالم

خداوند و رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و آنهم بعد از

واردساخت و مبادئ شورا که از اصول حکم در اسالم

ايمان آوردن و تصديق نمودن است و در اطاعت خداوند

است صدمه ديد .

و رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ايمان انسان تکميل
ميشود و انسان به صفت مسلمان شناخته ميشود اما

در مورد عدم کاميابى بعض از نهضت هاى اسالمى

اطاعت از ولى امر بشرطيکه ولى امر مطيع اوامر

عالمه مورو مى گويد :فهم ناقص سبب ناکامى

خداوند و رسول اهلل باشد واجب است در غير آن اطاعت

حرکت هاى اسالمى و جنبش جوان بهار عرب بود .

او واجب شرعى نمى باشد  ( .دکتور يوسف القرضاوى «

مسلمانان در مسائل و قضاياى مهم بصفت يکطرف

المرجعية العليا فى اإلسالم للقرآن و السنة »  ،ص . ) 319

مستقل داخل ميدان شدندو نخواستند اطراف ديگر
راباخودشريک سازند.مسلمانان بايد در موضوعات
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سياسى و يا خوف و ترس از حاکم مستبد سبب
استبداد او مى شود .الکواکبى اضافه ميکندکه

سياسى فهم و درايت کامل داشته باشند و بفهمندکه در

استبداد و طغيان تنها به وجودحاکم خالصه نميشود

شرايط سياسى معاصر قادر نيستند بدون شريک

و استبداد جزء از ثقافت اجتماعى شده است و در

ساختن تمام افراد ملت حکومت کرده بتوانند  .جرأت

نظام استبدادى همه مسئولين دولت مستبد اند( .

انسان برايش اجازه ميدهد تا به خطأ خود اعتراف کند و

دکتور نبيل علقم « الثقافة العربية و التجديد اإلسالمى»
 ،صفحات . ) 331 – 331

اين جرأت از مسلمانان غائب ميباشد در حاليکه رسول
اکرم صلى اهلل عليه وسلم به خطأ خود اعتراف ميکرد .

جمال الدين افغانى مثل الکواکبى از نهضت علمى
وتجديد فکر سياسى حمايت ميکند و اطاعت مطلق

دکتور نبيل علقم در بحث خود تحت عنوان «مفهوم

را بدون دليل در فقه سياسى و فقه اطاعت نمى

الطاعة من اإلستقرار إلى التناقض» مى نويسد  :موضوع

پذيرد ودر مقدمۀ عمل تجديدى  ،تجديد نظام

اطاعت و مفهوم سياسى و دينى آن بعد از تهاجم فکر

سياسى را مى داند  .سلطان عبدالحميد از نظريه

غرب باالى روش فکر اسالمى در ساحۀ فرهنگ به

تشکيل جامعه اسالمى جمال الدين حمايت کرد

درجات و اشکال متفاوت مورد استفاده است و استفاده

ليکن با نظر او در تجديد سياسى مانند حريت و

هاى متفاوت با درجات مختلف مسأله و موضوع فقه

شورا که از اصل دين است مخالفت کرد  .بعد از

اطاعت را مشکل ساخته است  .اولين عالم اسالمى که

الکواکبى و جمال الدين افغانى حسن البناء روش

دعوت اصالح فقه اطاعت را بلند نمود شيخ جامع االزهر

اصالحات سياسى را با فکر تجديد سياسى و

شيخ حسن العطار ( )4139 – 4111بود  .شيخ عطار با

تجديد در فقه اطاعت پيش گرفت  .فکر البناء در

استفاده از تجربه هاى علماى فرانسه بعد از حملۀ

مبارزه با فساد سياسى و نظام حاکم مطلق خالصه

ناپليون باالى مصر اصطالح فکر اطاعت را اصالح کرد .

ميشود  .حرکت تجديدى البناء با نظام استبدادى

شيخ عطار تجديد علوم و اقتباس از علوم غرب را يکى

ملک فاروق و بعداً با نظام جمال عبدالناصر طرف

از اسباب اصالح فقه اطاعت در جهان اسالم مى داند.

واقع شد و متأسفانه در عدم ثقافت و دانش سياسى
ملت مصر حرکت تجديدى البناء ناکام شد و استبداد

درقرن نزدهم عالمه عبدالرحمن الکواکبى فکر التجديد

سياسى و فقه اطاعت باالى فکر حريت سياسى غلبه

السياسى را به بحث گرفت وکتاب خود را بنام «طبائع

يافت و تا امروز فقه متغلب و فقه اطاعت در مصر

اإلستبداد» به طبع رسانيد  .الکواکبى درکتاب خود در

حاکميت دارد ( .دکتور هانى عبادى محمد سيف

مسأله اينکه حکام براى خود صفات الهى را انتخاب

المعلس « الطاعة السياسية فى الفکر اإلسالمى» ناشر ،

ميکنند شديدا انتقادکرد  .او فکرغير مسئول بودن

المعهد

اإلسالمى)،

حاکم را در مقابل مردم عامل مهم استبداد دانست .از

. ( .www.iiit.org.ma/index.php/item/301

العالمى

للفکر

نظر الکواکبى هر مستبد سياسى براى خود صفت
قدسيت که از صفات خداونداست انتخاب ميکند و

برای مطالعۀ بیشتر به کتاب ( روش فکر معاصر

أهل دين يعنى علماء حاکم مستبد را در ظلم و استبداد

اسالمی  ،تألیف  :فضل غنی مجددی مراجعه

اش بنام دين همکارى مى کنند  .ترس و خوف از سلطۀ

فرماید).
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فضل غنى مجددى

اکتوبر9142

به نفع جامعه باشد و موضوعات علمى را بحث

خلقت حواء از ضلع آدم

نمايند و اميد است که برنامه هاى اسالمى و

در اين اواخر در بعض برنامه هايى تلفزيونى ( برنامه

اجتماعى ما شکل تخصصى را بگيرد .هموطنان

هاى اسالمى و اجتماعى و حتى سياسى ) مباحثه و

عزيز نيز سؤاالتى را مطرح سازندکه در آن فائدۀ براى

مناقشه در مورد خلقت حواء از ضلع يا طرف چپ آدم

دنيا و آخرت باشد .

شنيده ميشود .عدۀ خلقت حواء را از ضلع آدم توهين و

امروز در جامعه ما الحمدهلل زنان و مردان بصراحت

اهانت به مقام زن ميدانند و فکر ميکنند که اگر اينطور

سؤال ميکنند و اين يک حرکت علمى و خير مى

باشد پس حواء در مقام پائين تر از آدم قرار مى گيرد و

است ليکن در مقابل هر برنامه ساز بدون علم جواب

مساوى بودن بين زن و مرد مورد سؤال مى آيد .

مى دهد که اين خود بى مسئوليتى و عدم دانش به

مساوى بودن بين هيچ يک از مخلوقات نيست و

فرهنگ و ثقافت اسالمى است  .هر کس حق دارد

خداوند سبحانه و تعالى کائنات را متفاوت خلق نموده

سؤال کند ليکن هر کس حق ندارد جواب بدهد .

و قرآن از تفاوت بين زبانها ،رنگها  ،جنس ( مذکر و

سؤال کننده هميشه در حق است و هر سؤال صحيح

مو نث ) و غيره حرف ميزند و تفاوت را يکى از زيبائى

است ليکن جواب دهنده ممکن است در حق نباشد و

خلقت ميداند  .تفاوت بين زن و مرد يک واقعيت است و

بعض جوابات صحيح نمى باشد بعبارت ديگر

اگر تفاوت بين زن و مرد نمى بود دنيا لذت نمى داشت .

اشتباه و غلطى در سؤال نيست بلکه اشتباه و غلطى

هيچ مردى با مردى مساوى نيست و همچنان هيچ مردى

در بعضى جوابات ميباشد .

با زنى مساوى نيست واگر مساوى را اساس عدالت

در خلقت حواء از ضلع آدم دو قول يا دو نظريه است :

قرار بدهيم بحق زنان و مردان ظلم نموده ايم  .هستند

نظريه اول اين استکه حواء از ضلع چپ آدم خلق شده.

زنانى که بسيار باالتر و بهتر از عدۀ مردان اند بطور

منبع اين نظريه تورات است و اين نظريه فقط در

مثال گولدن ماير صدر اعظم دولت نام نهاد يهود بسيار

تورات آمده به اصطالح ديگر مصدر آن اسرائيليات

ذکى تر و قويتر از اکثر جنرالهاى مسلمان عرب بود .

است نه اسالم و نظر اسالم نسبت به نظر اسرائيليات

خانم انديرا گاندى صدراعظم هندوستان بزرگترين

تفاوت دارد و قرآن اين نظريه را ذکر نميکند و حتى

جنرالهاى پاکستان را شکست داد  .ملکه فکتوريا بر

تأييد هم نمى کند.

نصف دنيا حکومت ميکرد و بهترين حکومت نمود  .به

علماى اسالم باين عقيده اند که ضرور نيست خلقت

همين ترتيب مردانى نيز بودند و هستند که نسبت به

حواء از ضلع آدم باشد و در جملۀ مفسرين ابى مسلم

بعض زنان برترى دارند .

و امام الرزاى در تفسير آيه اول سورۀ النساء  { :و

در اسالم معيار برترى فقط به تقوى و دانش و علم است

خلق منها زوجها } و از آن ( انسان واحد ) همسر او را

و ارتباط به مذکرو مونث بودن ندارد.کسانيکه

خلق نمود مى نويسند که ضرور نيست خلقت از ضلع

ميخواهند وقت خود و ديگران را ضايع سازنداين

آدم باشد و داليل زيادى را مى آورند مثال :

مطالب را بحث ميکنند هدف شان فقط ضياعى وقت

درآيۀ94سورۀالروم

است نه چيز ديگر .

{ و من آياته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا * و از

فقه اسالمى از تمام خواهران و برادران در تلفزيونها

آيات خداوند اين است که از جنس خود شما زنان

دعوت ميکند تا موضوعاتى را مورد بحث قرار دهند که

شما را خلق نمود } جنس شما معنى آنرا نميدهدکه از
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فقه اسالمى

خلقت حواء /.

آیا اسالم قبل از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و
سلم بود ؟

خود ما زنان ما خلق شده بلکه معنى آن اينست که

« ما کان ابراهیم یهودیا و ال نصرانیا  ،و لکن کان

مانندخود ما زنان ما خلق شده يعنى خود ما انسان
هستيم و زنان ما نيز انسان خلق شده اند .معنى از خود

حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین * آل عمران »1 :

شما يعنى از جنس خود ما يعنى مثل خود نه اينکه از

ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى و ليکن حنيف

پهلوى ما خلق شده .

(پيرو دين حق) مسلمان بود ،و نبود از جملۀ

در سورۀ التوبة آيۀ  491مى خوانيم  { :لقد جاء کم رسول

مشرکين.

من أنفسکم * از جنس خود شما براى شما رسول
فرستاده شد يا آمد  .معنى آن اين نيست که رسول از

دکتور يوسف القرضاوى جواب ميدهد :

ضلع ما خلق شده بلکه معنى آن اين استکه رسول از

الحمد هلل  ،و الصالة و السالم على رسول اهلل  ،و

جنس و نوع خود ما يعنى از جملۀ انسانها مبعوث

على آله و صحبه  ،و من اتبعه إلى يوم الدين  ،و بعد :

گرديده  .خداوند در آيۀ ديگر مى فرمايد که اگر در زمين

اسالم يعنى تسليم کردن رو و قلب براى خداوند عز و

مالئکه به آرامش زندگى مى داشتند ملک را براى شان

جل  ،يعنى تنهاعبادت نمودن خداوند سبحانه و عدم

بصفت رسول مى فرستاديم يعنى از جنس خود شان

شريک ساختن کسى و يا چيزى در عبادت او تعالى .

رسول انتخاب ميکرديم  .از جنس معنى آن از نوع است

خداوند سبحانه تمام انبياء را براى عبادت مبعوث و

واز جنس خود ما تحقير نمودن نيست و علت آن اين

براى همه اى ايشان کتاب نازل فرمود باين معنى که

است که همجنس بودن سبب فهم بيشتر يکديگر شان مى

اسالم دين تمام انبياء است .

ميشوند.

دين انبياء اسالم است و لذا خداوند سبحانه و تعالى

اگر رسول خدا از جملۀ مالئکه ميبود شرايط خاص که

مى فرمايد  « :و ما أرسلنا من قبلک من رسول إال

انسان دارد آنرادرک کرده نميتوانست ممکن بود انسان

نوحى إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون * االنبياء  . » 99 :و

برسالت اش ايمان مى آورد و حتى بسرعت بيشتر ليکن

نه فرستاديم پيش از تو هيچ پيغمبرى اال وحى مى

زمانيکه موضوعات امر ونهى بوجود مى آمد مشکالت

فرستاديم بسوى وى که نيست هيچ معبود بر حق غير

پيش ميشد مثال اگر انسان را امر به روزه ميکرد انسان

من پس پرستش من کنيد  .و تمام انبياء آمدند براى

ميگفت که خودت چون از جملۀ مالئکه هستى و گرسنه

اصل اين دعوت يعنى دعوت به وحدانيت  ،دعوت

و تشنه نمى شوى پس ما چرا روزه بگيريم و به همين

به عبادت خداوندو اجتناب از طاغوت  .و براى اين

ترتيب ديگر مسائل عبادات و حدود و غيره .

اصل خداوند مى فرمايد « :إن الدین عند الله
االسالم * آل عمران . » 42 :

امام القرضاوى اصطالح ضلع که در حديث شريف ذکر

بى شک که دين پسنديده نزد خداوند اسالم است  .و

شده آنرا جانب عاطفى در زن تفسير ميکند و ميگويد

دين نزد خداوند فقط اسالم است نه غير  .خداوند در

که معنى آن اين است که زنان نسبت به مردان عاطفه اى

اين مورد مى فرمايد  « :و من یبتغ غیر اإلسالم دینا

باالتر دارند يعنى با عاطفه تر هستند يعنى رقيق تر اند

فلن یقبل منه  ،و هو فی اآلخرة من الخاسرین * آل

و اين يک صفت در زن است .

عمران  . » 19 :و هر که غير از اسالم دينى اختيار
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پروردگار ما بر ما بريز بر ما شکيبائى و قبض ارواح

آيا اسالم قبل /

ما کن در حاليکه مسلمان باشيم .
کند پس هر گز از وى پذيرفته نشود و او در آخرت از

و سيدنا سليمان وقتيکه براى بلقيس نامه فرستاد

زيان کاران است .

بعد از بسم اهلل نوشت  « :أال تعلو علی و أتونی

از همين جا است که حضرت نوح عليه السالم شيخ

مسلمین * النمل  . » 34 :باين مضمون که تکبر

مرسلين براى قوم خود مى گويد :

مکنيد برمن بيائيد پيش من مسلمان شده .

« فإن تولیتم فما سألتکم من أجر  ،إن أجری إال علی الله

اسالم دين تمام انبياء است و جميع انبياء مردم را به

و أمرت أن أکون من المسلمین * یونس  . » 19 :پس اگر

اسالم دعوت کردند و اسالم که خداوند براى محمد

اعراض کرديد ( يعنى از گفته من چه زيان ) پس

صلى اهلل عليه وسلم فرستاد ختم تمام اديان سماوى

نخواسته بودم از شما هيچ مزدى نيست مزد من مگر بر

است و اسالم آمد تا تکميل و تمام سازد تمام اديان

خدا و فرموده شد مرا که باشم از مسلمانان .

را و همچنان تصحيح کند اديان ما قبل خود را که در

حضرت ابراهيم مى گويد  « :إذ قال له ربه أسلم قال

آن نواقص و زيادت پيش شده بود  .سيدنا

أسلمت لرب العالمین  ،و وصی بها إبراهیم بنیه و یعقوب :

محمدصلى اهلل عليه وسلم براى اتمام يا تکميل تمام

یا بنی إن الله اصطفی لکم الدین فال تموتن إال و أنتم

کتب و تصحيح آن مبعوث شد  .و دين محمد صلى

مسلمون * البقرة  . » 439 – 434 :آنگاه که پروردگارش

اهلل عليه وسلم دين تمام انبياء است و سيدنا ابراهيم
عليه السالم نه يهودى بود و نه نصرانى چنانکه قرآن

به وى گفت بفرمان خدا منقاد شو  ،عرض کرد تسليم

مى گويد  « :ما کان إبراهیم یهودیا و ال نصرانیا و لکن

فرمان پروردگار عالميانم * ابراهيم و يعقوب بفرزندان

کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین * آل عمران

شان در مورد تسليم بفرمان خداوند توصيه نمودند که

 . » 11 :ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى و ليکن

اى فرزندان  ،خداوند براى شما دين ( اسالم ) را برگزيد
( تا زنده ايد پيوسته از آن پيروى کنيد ) و هر گز نميريد

حنيف ( پيرو دين حق ) مسلمان بود  ،و نبود از جملۀ

مگر که مسلمان باشيد .

مشرکين .

و حضرت موسى به قوم خود گفت  « :یا قوم إن کنتم

اسالم عبارت از مجموع عقايد و اخالقيات است که

آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین * یونس . » 11 :

انبياء همه به آن معتقد بودند و همچنان اصول
محرمات که انبياء از آن امت خود را منع نموده بودند

و گفت موسى اى قوم من اگر ايمان آورده ايد بخدا پس

و تشريعات فرعى  .و تشريعات نظر به شرايط زمان و

بروى توکل کنيد اگر مسلمان هستيد .

نسلها تفاوت دارد و خداوند در مورد تشريعات مى

حواريون اصحاب سيدنا عيسى گفتند  « :آمنا بالله و

فرمايد  « :لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا * المائده :

أشهد بأنا مسلمون * آل عمران  . » 99 :حواريون

 . » 11براى هر گروهى از شما مقرر ساخته ايم

(شاگردان و پيروان خاص عيسى ) گفتند  ،ما انصار

شريعتى و راهى . .....

خدائيم ( مدد گاران دين خدا ) ايمان بخداوند داريم و

و شريعت اسالم همه شرائع ما قبل خود را منسوخ

گواهى ده که ما تسليم فرمان او ( تعالى ) هستيم .

ساخت و شريعت اسالم شريعت خالد و براى هر زمان

جادوگران فرعون زمانيکه ايمان آوردند گفتند« :ربنا

و مکان است .

افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین * األعراف  . » 491 :اى
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عدم فرق بین مسلمانان و غیر مسلمان در مصیبت

در مورد حق دینداری اسالمی در اروپا

از وصول و اساس زندگى مشترک عدم تفريق يا جدا

مراعات حق تدين يکى از مشتراکات زندگى است و

ساختن بين مسلمان و غير مسلمان در حالت مصيبت و

آزادى عمل کرد دينى بصورت مختلف آن بايد از

م شکالت طبعى مانند زلزل و سيل و طوفان و دادن خون

طرف قوانين حمايت شود و از عدالت نيست که حق

و اعضاء بدن است و همچنان در کمک با مهاجرين و

ديندارى و پابندى به شعائر از کسى گرفته شود و

حمايت شان بين مسلمان و غير مسلمان فرق نيست و

اين حق مسلمان و غير مسلمان است که ديندارى

مخالفت اين امور مخالف اصول است که قرآن به آن

خود را دور از معانى احساسات و عدم رعايت

تأکيد کرده .

آزادى ديگران انجام دهد.

خداوند مى فرمايد « :من اجل ذلک کتبنا على بنى

تعاليم اسالم بخصوص ديندارى در اروپا عناصر

اسرائيل آنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى األرض

ذيل را ميخواهد:

فکمانمان قتل الناس جميعاً و من أحياها فکأنم أحياء

 )4حفاظت و پابندى شعائر دين مربوط به فرد و

الناس جمعياً * الماندَ .»39:

جماعت با مراعات عرف جامعه دون اخالل به ثوابت

به همين سبب بر بنى اسرائيل حکم نموديم که هر کسى

و قطعيات.

انسانى را بدون ارتکاب قتل نفس يا فساد در روى

 )9تربيه ديندارى اسالمى بايد باساس فقه صحيح و

زمين ( ازطريق اخالل امنيت عامه و نشر شرک و فساد

مراعات اولويات در ساحۀ اوامر و نواهى و توازن

در ميان مردم ) به قتل برساند ،مانند آنست که همۀ

بين شکل و مقصد و بين ظاهر و باطن و آسانى و از

انسان ها را کشته باشد ،و هر کس انسانى را از مرگ

بين برداشتن حرج باشد.

نجات دهد چنان است که همۀ مردم را حيات بخشيده

 )3واجب مسلمانان است تا با دائره بزرگ جامعه

است،

نزديک شوند و حقيقت ديندارى و مبادئ اسالمى

در آيۀ مبارکه انسان بصفت عام آمده و شامل تمام

با استفاده از وسائل مختلف براى تحقق معرفت

انسانها مى باشد.

متبادل و همکارى مشترک باشد.

و همچنان « و تعاونوا على البر و التقوى و ال تعاونوا

دعوت

على اإلثم و العدوان * المائدة (. »9:هميشه ) در راه
نيکى و تقوى با هم يارى و همکارى نمائيد،و (هيچگاه)

از خواهران و برادران گرامی دعوت می نمائیم صدقات

در راه گناه و تجاوز همکارى نکنيد.

شانرا برای تقویت نشرات فقه اسالمی ارسال نموده در این

اين نصوص کلى و عام است که نبايد مورد اعتراض و يا

عمل خیر شریک باشند .ادامۀ نشر و توزیع فقه اسالمی

باطل به واسطۀ نص جزئى شود.

ارتباط مستقیم به کمک های شما دارد.

همچنان خداوند ميفرمايد « :و يطعمون الطعام على حبه
مسکينا و يتيما و اسيرا* االنسان . »1:و هم بر دوستى

Mogaddedi Fazl Ghani
201 Washington Blvd # 104
Fremont , ca 94539
U.S.A
Tel ( 510 ) 979 – 9489
fazlghanimogaddedi@yahoo.com
Islaminfo.one

او ( يعنى خدا) به فقير و طفل و يتيم و اسير طعام مى
دهند .در آين آيۀ مبارکه يتيم و اسير و طفل بصورت عام
آمده و نبايد عام را به خاص تخصيص داد.
( فتوا از طرف  :المجلس االروبی لالفتاء و البحوث )
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