َ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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بدهيم تا شک برآورده شود؟ و يا ميراث را اصال

مسائل و أحکام فقهی

نگيريم؟ .

مقاصد شریعت

قسمت دوم سؤال  :ما هفت خواهر با پدر خود هستيم

مقصد اصلى از شريعت اسالمى تحقق مصلحت انسان

و همه ازدواج کرده ايم بغيير از يک خواهر،آيا

و جلب منفعت و دفع ضرر از انسان در زندگى دنيا و

برادران مادرم را در ميراث شريک سازيم ؟

آخرت است  .کليات و جزئيات شريعت براى تحقق همين

جواب  :گرفتن ميراث براى شما حالل است  .پدر شما

مقاصد است  .احکام که به نص صريح آمده و احکام که

ميگويدکه سرمايه اش حالل است و شما دليل براى

به اجتهاد مى آيد همه براى تحقق مقاصد شريعت است .

حرام بودن آن نداريد  .مادر شما که مال را بقسم هديه

مقاصدشريعت محوراساسى و بزرگ درتدوين و

و يا به هر دليل گرفته برايش مشروع است و مال

صياغت احکام اسالمى ميباشد .قانون گذار و تبليغ

باقى مانده حالل است  .اما گذاشتن آن در بانک که

کننده در مسائل قانونى و فتوا الزم و ضرورى است تا

باساس سود معامله ميکند در اين حال اصل باقى

مصلحت شريعت را مد نظر داشته باشند.

مال حالل است اگر چه در بانک که باساس سود کار
ميکند گذاشته شده باشد .و با اين هم مال براى شما

میراث از مال که در آن شک باشد

که ميراث مى گيرد حالل است به دليل اينکه از يک
دست به دست ديگر متبادله شده ،و هم به دليل اينکه

سؤال  :من زن شوهر دار و صاحب دو طفل هستم و
حرام به دو ذمه انتقال نمى کند و چون مال حرام نيست و به

الحمدهلل امکانيات مادى مناسب داريم .مادرم سرمايه و
سبب مشروع و قانونى به ذمت شخص ديگر نقل ميکند.

طال و خانه دارد و همه سرمايه را از پدرم بصورت هديه

و شما بطريق قانونى و مشروع که ميراث است آنرا

صاحب شده و اما شک در مال پدرم است که حرام نباشد.

ميگيرد .و بهتر است که فائده را براى فقراء بدهيد.

مشکل دراين است که مادرم سرمايه را از نداشتن

اما توزيع ترکه باالى ورثه  ،نصيب هفت دختر ثلث ترکه

فرهنگ اسالمى و عدم معرفت از حالل و حرام در بانک

است و باقى که ثالث است براى برادران متوفى توزيع مى

که باساس سود کار ميکندگذاشته بود  .سؤال اين

شود باساس حق مرد دو چند حق زن  ،اگر همه مردان و يا

استکه آيا ميراث را بگيريم و يک حصۀ آنرا صدقه

همه زنان باشند آنها ثلث مال را به صورت مساوى مى
گيرند.
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تاريخ اسالمى شاهد است که مسلمانان تا قرن چهارم
هجرى قمرى مولود رسول اکرم صلى اهلل عليه و سلم ،
عاشورا و ديگر مناسبت ها را تجليل نکردند  .روايت

الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على رسوله

تاريخى است که فاطمى ها بعد از رسيدن به قدرت در

الکريم اما بعد:

شمال افريقا و فتح مصر براى اظهار قدرت و بدست

خداوند در سورۀ ابراهيم آيۀ  5خطاب به حضرت موسى عليه

آوردن قلوب مردم و قانونى نشان دادن حکومت شان

السالم مى فرمايد { :و ذکرهم بأيام اهلل إن فى ذلک آليات

بفکر تجليل از ميالد النبى  ،ميالد حضرت على ،

لکل صبار شکور } .

عاشورا  ،غدير  ،تولدى فاطمه الزهراء و امام حاضر

روزهاى خدا را به آنان ياد آورى کن که قطعا در اين { ياد

يعنى خليفه فاطمى شدند.

آورى} براى هر شکيبائى نشانه است .
مراد از ايام  ،ايام مخصوص است  .روزهايى است که نعمت

مؤرخين که تاريخ تجليل را تحقيق و بررسى کرده اند مى

هاى خداوند در آن روز شامل حال مردم شده .

نويسند که در  269هجرى قمرى خليفه فاطمى المعز

اضافۀ ايام به اهلل اشاره به روزهاى سرنوشتساز و مهم زندگى

لدين اهلل فاطمى اولين خليفه بود که از ميالد النبى

انسانها است که به خاطر عظمتش به نام اهلل اضافه شده

تجليل کرد و اين روش تا سال  144هجرى ادامه داشت تا

است.

اينکه خليفه المستعلى باهلل همه تجليل ها را منع ساخت .

از روز هاى اهلل  ،روز قيامت  ،نابودى قوم نوح و عا  ،خارج

مؤرخ بزرگ اسالمى امام جالل الدين السيوطى در کتاب

شدن حضرت نوح عليه السالم بسالمت از کشتى  ،نجات

اش بنام ( حسن المقصد فى عمل المولود) مى نويسد:

حضرت ابراهيم و غيره روزها .

اول شخص که تجليل از مولود بصورت منظم و بزرگ کرد
حاکم اربيل « در شمال عراق» ملک المظفر ابوسعيد

اما بهترين روز که در آن آفتاب طلوع کرد روز والدت سيد

کوکبرى بن زين الدين على بن بکتکين بود.

البشر حضرت محمد صلى اهلل عليه وسلم ميباشد .روز
ميالد رسول اکرم صلى اهلل عليه و سلم از جمله روزهايى

ابن خلکان مى نويسد  :يکى از علماء و فضالء مشهور از

بزرگ الهى است که انسان بايد شکرآنرا بجا آورد .حضرت

مغرب به شام و عراق در سال  161هجرى قمرى آمد و در

محمد قهرمان يک فلم ،حکايت و قصه نيست که در ميالد

آنجا پادشاه عظيم مظفر الدين بن زين الدين را ديد که به

اش از آن ياد کرد مثليکه امروز مردم عادت کرده اند و يا در

مولود النبى توجه زياد دارد  .اين عالم فاضل در مورد

آذان اسمش ذکر شود .قبل ازقصه والدت وزندگى رسول اکرم

مولود کتاب بزرگ بنام « التنوير فى مولد البشير النذير»

صلى اهلل عليه وسلم ضرور است تا انسان مؤمن نزديک با

نوشت و به پادشاه اهداء کرد و پادشاه بعد از مطالعه آن

سنت هاى رسول اهلل در زندگى دنيا و آخرت  ،صلح و جنگ و

براى او هزار ديناراهداء کرد.

علم و عبادات باشد.
اگر مسلمان با ضمير و وجدان با رسول اکرم صلى اهلل عليه

مؤرخ بزرگ تقى الدين المقريزى در کتاب اش بنام «

وسلم زندگى نداشته باشد و متابعت او را در عمل و تفکر

المواعظ و االعتبارات بذکر الخطط و اآلثار» و احمد

نکند ،الزم نيست درشبانه روز صد ها صلوات بفرستاد و يا

على القلقشندى در کتاب اش بنام « صبح األعشا فى

ميالد را تجليل کند.

صناعة اإلنشاء» مى نويسند که اولين مردمى که مولود
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نبوى شريف را بصورت منظم و مرتب تجليل کردند فاطمى

هدف از تجليل دادن صبغۀ دينى به زعامت بود نه احياء

ها بودند و خليفه فاطمى المعزلدين اهلل فاطمى اولين خليفه

سنت نبوى عليه السالم.

فاطمى بود که مولود شريف را در سال  269در مصر تجليل
کرد .شيخ حسن السندوبى در کتاب اش بنام « تاريخ

علماء و زمامداران در چهار قرن اول امت اسالمى را به

ا الحتفال بالمولود النبوى  :من عصر اإلسالم األول إلى عصر

گذشته مشغول نساختند بلگه به آينده درخشان و تطبيق

فاروق األول» مى نويسد :زمانيکه حکومت به المعز لدين اهلل

پالنهاى طويل المدت و تطبيق احکام قرآن کريم و سنت

استحکام يافت براى بدست آوردن قلب هاى مردم و کسب

نبوى سعى نمودند و از هرفرصت براى رسيدن به اهداف

عواطف شان و قبول سياست هايش به فکر تجليل از مولود

عالى انسانى و تطبيق عدالت اجتماعى استفاده کردند .

شريف شد .المعزلدين اهلل مى دانست که براى رسيدن به

مصلحت انسان باالتر از همه امور در نزد شان بود و از

اهداف اش بهترين وسيله ارتباط به مظاهر دينى است  .حسن

نصوص اسالمى براى مصلحت جامعه استنباط کردند .

السندوبى اضافه ميکند که فاطمى ها در تجليل مولود

تغيير زمان و مکان را در دعوت اسالمى اعتبار دادند.

شريف در مصر بخاطر رقابت با بغداد که از مراسم دينى مثل
مسلمانان چهار قرن اول اسالمى اصول تربيوى حضرت

عاشورا و مولود نبى تجليل ميکردند تجليل کردند.

محمد صلى اهلل عليه و سلم را در جامعه تطبيق عملى
دکتور عبدالمنعم عبدالحميد سلطان در کتاب اش بنام «

کردند  .مسلمانان چهار قرن اول سنت هاى نبى اهلل را

الحياة االجتماعية فى العصر الفاطمى :دراسة تاريخية و

درک وً براى فهم آيات الهى و سنت نبوى عقل را نيز بکار

ثقافية» مى نويسد که بعض وزراء به هدف اينکه قدرت و

بردند و به اين عقيده بودند که عقل سليم مخالف نص

نفوذ خليفه ها را تقليل بدهند تجليل از ميالد و عيد هاى

صريح و نص صريح مخالف عقل سليم نيست و همچنان

ديگر را ملغا کردند و اما حاکم بامر اهلل فاطمى بعد از

از تجربه هاى ملت هاى غير اسالمى استفاده کردند .و در

رسيدن به حکومت تجليل اعياد را احياء کرد تا نفوذ و

تطبيق احکام الهى و سنت نبوى تفاوت بين ثوابت دين و

سلطان خلفاى ما قبل خود را اعادت نمايد.

متغيرات و سنت و سيرت و مقاصد شريعت را مراعات

عبدالرحمن زکى در کتاب خود بنام « القاهرة فى الف عام»

کردند و اجتهاد را در امورجديد پذيرفتند.

مى نويسد که فاطمى ها در قرن چهارم هجرى قمرى ــ 41
درعصر هاى عقب گرائى ،امت اسالمى در تمام نواحى ،

ميالدى ــ ميالد را براى چند روز تجليل مى کردند.

نظامى و سياسى و اقتصادى و اجتماعى ضعيف و نا
بعد از سقوط دولت فاطمى ايوبى ها به قدرت رسيدند و

توان شد  .زمامداران فاسد شکست هاى خود را عقب

صالح الدين ا يوبى تمام تجليل ها را منع کرد و بعد از سقوط

پيروزى هاى گذشته گان پنهان کردند و در بدل رسيدن به

دولت ايوبى  ،مماليک از ميالد النبى با همکارى علماء

پيروزى علمى و رشد اقتصادى و تطبيق عدالت

ازهر تجليل را احياء کردند  .خلفاء عثمانى نيز از مولود

اجتماعى خواستند تا مردم را به گذشته مشغول و براى

النبى صلى اهلل عليه و سلم تجليل کردند.

آينده بى تفاوت سازند  .براى بى تفاوت ساختن مردم به

در تاريخ معاصر بعد از اشغال مصر توسط فرانسه  ،ناپليون

آينده از احاديث فتن و آخر ساعت يعنى قيامت که اسالم

از ميالد النبى تجليل با عظمت کرد و با علماء ازهر در

ضعيف ميشود و کفر به قوت ميرسد استفاده کردند و

تجليل اشتراک نمود  .مطالعات تاريخى نشان ميدهد که

معانى احاديث را صحيح به مردم تفسير نکردند و از
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بشارت هاى قرآن کريم و رسول اکرم صلى اهلل عليه و سلم

در اواخر قرن بيستم و اوائل قرن بيست و يکم در بين

براى پيروزى حق و نشر اسالم در جهان مردم را بى

افغانها گروه هاى بنام قرآنى ظهور و مردم را دعوت به

خبرگذاشتند .در عدم فهم صحيح از احاديث مبارک و

ترک سنت کردند و با تمام جهالت و بى حيائى کتب شش

سياستهاى ظالمانه حکام مردم خيال و تصور کردند که

گانه حديث را به زباله انداختند .عدۀ باين باور اند که

ضعيف شدن و عقب ماندن از کاروان مدنيت يک امر واقعى

دعوت اين گروه { قرآنيون} تأثير باالى افکار عامۀ

و قبول شده و از روش هاى الهى است .و تصور کردند که

مسلمانان ندارد  ،اين برداشت نادرست است .قرآن کريم

رسول امى که در قرآن ذکر شده باين معنى است که بايد امت

در اين مورد ما را هوشدار ميدهد  .در سورۀ الناس مى

رسول اهلل امى باشد.

خوانيم  :الذين يوسوس فى صدور الناس .اين گروه در
قلب هاى مردم وسوسه مى اندازند و وسوسه آغاز شک

بعد از چهارده قرن در جوامع اسالمى اشخاص آمدند که

است خصوصاً براى آنانکه فرهنگ و ثقافت اسالمى

مردم را در برابر سنت به شک آوردند و راويان سنت و

ندارند  .متأسفانه عدۀ اين دعوت خطرناک را به دليل

احاديث را به الفاظ نادرست ياد کردند و دعوت به جدا کردن

اينکه يک ساعت ما خوش بگذرد مى شنوند .چرا عدۀ از

سنت از تشريعات اسالمى نمودند و قرآن کريم را مصدر

هموطنان از توهين به مقام سنت و صاحب رسالت و علماء

واحد دانستند و گفتند که براى فهميدن حالل و حرام و

لذت ميبرند؟.

عبادات تنها به قرآن رجوع کرد وسنت را در مسائل عبادات
بعض علماء و يک تعداد از برنامه هاى اسالمى در

و معامالت از جمله مصادر تشريع جدا کردند.

تلويزيونهاى داخل و خارج افغانستان در مبارزه با اين
دعوت به نفى سنت در تشريعات نخست در هند در قرن نزدهم

گروه از روش بسيار قديم کار ميگيرند و در دعوت و

و قرن بيستم آغاز يافت  .عدۀ ادعاء نبوت کردند و گروه

اصالح فکر جامعه شرايط محيط و زمان را مد نظر

فرضيت جهاد را انکارکردند و مبارزه با استعمار را منع

ندارند و در موضوعات جديد تحقيقات نکرده معلومات

نمودند و گروهى سوم احاديث متواتر و غير متواتر را انکار

خود را تجديد نمى کنند و تصور دارند که آنچه آموخته

و قيمت تشريعى را از سنت به دليل اين که قرآن کافى است

اند کافى و آخر علم است در حاليکه هر روز همانطوريکه

سلب کردند.

در سائر علوم تغييرات پيش ميشود در مسائل غير ثابت
اسالمى نيز بحث هاى جديد به طبع ميرسد  .اکثر مساجد

در قرن بيستم طبيب مصرى بنام محمد توفيق صدقى (

ما رسالت مسجد را نمى دانند و فکر ميکنند که مسجد

 { . )4291 -4444صدقى اولين قرانيون قرن بيستم در جامعه

فقط براى اداء نماز است .

اى اسالمى ميباشد }  .او در سالهاى  4216و  4211کتاب
خود را بنام ( االسالم هو القرآن وحده ) اسالم تنها قرآن است

در آخر اين بحث توجه شما را به نقاط مهم خطبه رسول

به نشر سپرد و مردم را در مورد راويان احاديث مشکوک

اکرم صلى اهلل عليه وسلم که در حجة الوداع ايراد کردند

ساخت و نوشت که سنت نبوى مصدر دوم تشريع نيست و در

معطوف مى سازم  .هيچ خطبه در تاريخ بشريت بشمول

مورد نماز و ارکان آن گفت که قرآن امرکرده که نماز بخوانيد

خطبه هاى انبياء و زعماى سياسى بدقت مثل خطبه حجة

اما ترتيب نماز را رئيس دولت بعد از مشوره با مشاورين

الوداع ثبت نشده است  .تاريخ اسالمى  ،ساعت  ،تعداد

خود مطابق شرايط زمان و مکان تعيين مى کند .
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فقه اسالمى

مردم و کلمات آنحضرت صلى اهلل عليه وسلم با تمام دقت و

جزئيات شريعت همه براى تحقق همين مقاصد

امانت ثبت کرد .

عالى است  .احکام اسالمى  ،حالل و حرام همه

حضرت محمد صلى اهلل عليه و سلم انسانها را بطور عام

براى مصلحت مردم ميباشد و مجتهد در

هوشدار و متوجه به چهار امر مهم کردند :

اجتهادات خود بايد مصلحت را اهميت بيشتر



حرمت دم يعنى خون .



حرمت ملکيت فردى .



حرمت خانواده و شرف و عزت مردم .



حرمت ظلم  ،ال تظلموا  ،قرآن کريم در  221جا از

عرف در کشور هاى اسالمى

ظلم ياد و پيامبر گرامى در  11حديث از ظلم مردم را

کشورهايى غير اسالمى متفاوت است

هوشدار داد .

متأسفانه ما اين تفاوتها را مد نظر نداريم.

بدهد .
 .1عدم مراعات عرف و رسم و رواج و تغييراتيکه
در جوامع اسالمى پيش شده .رسم و رواجها و
نسبت به

متأسفانه مسلمانان به حرمت ها تجاوز و تمرد کردند در چور

 .5عدم فهم صحيح از فقه اولويات  ،فقه مصلحت

و چپاول مال مردم کوشيدند  ،به شرف و عزت مردم

 ،فقه تدرج  ،فقه اقليتهاى اسالمى در کشور

تجاوزکردند  ،حرمت خانواده را حفظ نکردند  ،حرمت خون

هايى غير اسالمى .مسلمانان در پالنهاى شان

را زير پا کردند در کشتار مردم رحم نکردند  ،حرمت مال و

اولويات را مد نظر ندارند و در مورد اولويات

سرمايه و ممتلکات شخصى و عمومى را پال مال کردند و به

تحقيق نمى کنند .تدرج يا درجه بندى براى

مقدسات اسالمى احترام نگذاشتند  .آيا اين گروه از

رسيدن به هدف بسيار اهميت دارد  ،قرآن

مسلمانان حق اين را دارند که ميالد سيد البشر را تجليل

ميگويد که خداوند زمين و آسمان را در هفت

کنند؟

روز خلق کرد  .قرآن کريم ميخواهد ما را
اسباب عقب گرائی مسلمانان

درکارها به تدرج آشنا سازد  .هستند کسانيکه

 .4عدم فهم صحيح از قرآن کريم  .ما قرآن کريم را

ميگويند ما از تدرج يا قدم بقدم استفاده مى
کن يم اما متأسفانه قدم اول را تا هنوز بر نداشته

ميخوانيم ليکن فقه قرآن را نمى دانيم .
 .9عدم فهم صحيح از سنت نبوى شريف و عدم تفاوت

اند  .مسلمانان ضرورت و احتياج به فقه جديد

بين سنت و سيرت .جا دادن سيرت در مقام سنت

دارند و علماء باين باور اند که هيچ يک مذهب

مشکل بزرگ جوانان و حتى کسانيکه در ساحۀ

از مذاهب اسالمى به تنهائى قادر به حل

اسالمى کار ميکنند ميباشد.

مشکالت معاصر مسلمانان نيست و اما

 .2عدم ادراک صحيح از مقاصد شريعت  .فهم

مذاهب اسالمى در مجموع با اجتهادات علماء

غيرصحيح ازمقصد که جمع آن مقاصد است يکى

ميتواند حل مشکل باشد.

از بزرگترين مشکل در عصر حاضر ميباشد و

 .6بسته شدن دروازۀ اجتهاد.

بزرگان که سؤاالت مردم را جواب ميدهند متوجه

 .1تسليم شدن به جهل و جهالء .

مقاصد شريعت نمى باشند و در روشنى مقاصد

 .4مبتالء شدن مسلمانان به مريضى هاى اخالقى

شريعت جواب نمى دهند  .مقصد اصلى و اساسى

مانند  :نفاق ،حسد  ،خيانت حس تخريب ؛

شريعت تحقق بخشيدن مصلحت انسان و جلب

اسراف و تفرقه و غيره .

منعفت و دفع ضرر از انسان است  .کليات و
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امام مساجد را الزم است تا تفاوت بين سيرت و
سنت را در حجت بودن درک صحيح نمايند و براى
اين کار و عمل تحقيقى بايد در مالحظه را از نظر

سنت مصدر تشريع و توجيه در پهلوى قرآن کريم است.

دور نداشته و به آن اعتبار داد:

قرآن کر يم اصل و اساس و سنت بيانگر و تفسير تطبيقى
آن است .اما سيرت مصدر تشريعات در اسالم نيست.

 ) 4در سيرت بسيارى از واقعات و احداث است يا

مشکل اکثر جوانان مسلمان خصوصا در ساحۀ فقه

ذکر شده که سند متصل و صحيح ندارد و از جانب

سياسى مخلوط کردن سنت با سيرت در حجت بودن

ديگر در سيرت آن توجه که در روايات احاديث که

است.

متعلق به احکام و مسائل اخالقى و حرام است نشده.

اشتباه و خطأ عدۀ در اين است که سيرت را در موضع يا

 )9سيرت جانب عملى از حيات رسول اکرم صلى اهلل

موقعيت سنت قرار مى دهند و باساس سيرت و حوادث

عليه وسلم را نشان ميدهد يعنى قسم ( فعل) يعنى

آن حکم مى کنند و مردم را مجبور و مکلف مى سازند تا

عملکرد .و فعل به تنهائى خود داللت به واجب بودن

به همان اندازه و مقدار که از قرآن و سنت استدالل مى

يک امر نمى کند بلکه داللت به جواز دارد و براى

کنند از سيرت نيز استدالل نمايند به عبارت ديگر

واجب بودن الزم است دليل ديگر نيز باشد.

سيرت را مانند سنت حجت مى دانند.

سيرت مرادف با سنت نيست « السيرة ليست مرادفة

سنت  :قرآن کريم مصدر اول در بين مصادر شريعت

للسنة» بعض از مسائل در سيرت است که داخل تشريع

وسنت بعد از قرآن کريم به مرتبۀ دوم قرار دار و

نمى باشد و هيچ نوع ارتباط و رابطه با تشريعات ندارد

وظيفه رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم بيان احکام

بدين ترتيب اصولى ها ( فقهاء ) سيرت را ضمن تعريف

قرآن کريم بود .به عبارت ديگر سنت تفسير عملى و

سنت نمى آورند بلکه مى گويند « :السنة ما صدر عن

تطبيق واقعى از قرآن کريم و بيانگر احکام الهى

النبى صلى اهلل عليه وسلم من قول و فعل و تقرير» يعنى

ميباشد .

سنت آن است که از رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم از

علماى سنت  ،کلمۀ سنت را اين طور معنى مى کنند:

قول و فعل و تقرير صادر شده باشد.

طريق  ،منهج  ،روش و حکمت نبوى در بيان و تفسير
قرآن کريم و شرح حقائق اسالم .سنت منهج شامل

محدثين يا أهل حديث در بين «قول و فعل و تقرير»

بوده که تمام حيات انسان را طوال و عرضا و عمقا

صفات (خلقى و خلقى) را نيز در بحث سيرت اضافه مى

احتواء مى کند.
سیرت  :سيرت يکى از از مهمترين ميراث نبوى

کنند .أهل حديث و علماى سيرت آنچه به رسول اکرم
صلى اهلل عليه وسلم تعلق دارد چه ارتباط به تشريع دارد

ميباشد .علماى سيرت کوشش کردند تا تمام روش و

يا ندارد جمع مى نمايند مثل ( :والدت  ،مرحلۀ طفوليت

خصوصيات زندگى رسول اکرم صلى اهلل عليه و سلم

،قبل از بعثت و مرحلۀ جوانى و هر آنچه به حيات رسول

از والدت تا وفات جمع و ترتيب نمايند .سيرت جانب

اکرم صلى اهلل عليه تعلق دارد).

عملى از زندگى رسول اکرم صلى اهلل عليه سلم را

محققين و آنانکه در مسائل قانون و تشريعات و

نشان ميدهد .علماى سيرت کوشش کردند تا هر آنچه

سياست مشغول تحقيقات اند و همچنان دعوتگران و

رسول اکرم در حيات خصوصى و عمومى خود از
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فقه اسالمى
قدوة حسنه

تفاوت بين سيرت و سنت /

نمونۀ خوب
قبيل انتخاب لباس ،طرز نان خوردن  ،ازدواج ها ،

زندگى رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم از والدت تا

خواب کردن ،حرکت کردن  ،خنده  ،مزاح  ،خوشى و غم ،

وفات براى مسلمانان اهميت فوق العاده دارد و

قرارداده هاى نظامى وسياسى ثبت نمايند .مسلمانان

ممکن نيست مسلمان بتواند زندگى خود را تنظيم

ضرورت به مطالعۀ سيرت دارند اما بشرطيکه سيرت را

کند مگر بعد از مطالعه و فهم صحيح از سنت و

از منابع علمى و موثق مطالعه نمايند و کوشش شود تا

سيرت نبوى صلى اهلل عليه وسلم .

حقايق سيرت خود درک شود.
خداوند جل جالله رسول اکرم را درقرآن کريم اينطور
سنت صحیح متعارض با قرآن نیست

صفت ميکند «:و إنک لعلى خلق عظيم* القلم  » 1:تو

سنت بيان گنندۀ قرآن و شريعت مستقل در دائره کليات

( محمد) صاحب خلق يا اخالق عظيم هستى .قرآن

قرآن است نه معارض يا متعارض با قرآن کريم .هيچ

کريم اخالق عالى را به محمد صلى اهلل عليه و سلم

حديث صحيح نيست که متعارض و يا مخالف با قرآن

نسبت ميدهد .أم المؤمنين بى بى عائشه رضى اهلل

واقع شود يا باشد  .دانشمند بزرگ عالمه ابن القيم در

عنها در جواب سؤال مردم از سيرت رسول اکرم

کتاب اش بنام ( إعالم الموقعين» در مورد رابطه بين

ميفرمايد :اخالق او قرآن بود .به عبارت ديگر محمد

سنت و قرآن مى نويسد:

صلى اهلل عليه وسلم قرآن زنده بود که در جامعه
حرکت مى کرد.

سنت با قرآن از سه وجه:
 )4يا موافق است با قرآن از تمام جهات ،در اين حالت

بعد از اولين نزول وحى « أقرأ باسم ربک الذى

قرآن و سنت در يک حکم واحد از باب و ادله مساوى

خلق »....حضرت محمد ترسان به منزل بر گشت و از

است.

شدت خوف از همسرش خديجه کبرى خواست تا او
را در آغوش گرم گرفته آرام سازد .بى بى خديجه

 )9يا بيان و تفسير آنچه در قرآن است.

شوهر را با کلمات بسيار زيبا خطاب کرد و فرمود:

 )2يا در موردى است که در حکم آن قرآن سکوت کرده

بخدا قسم که خداوند ترا براى هميشه شرمنده و

مثالً واجب است و از وجوب آن در قرآن سکوت شده،

خجالت نمى کند ،تو صلۀ رحم را وصل مى کنى،

حرام است و قرآن از تحريم آن سکوت نموده.

درمانده را کمک مى نمائى  ،بيچاره را کمک مى
کنى ،مهمان را عزت مى نمائى و کسانيکه در حق

آنچه در سنت بر قرآن زائد يا اضافه است در اسالم

اند آنها را حمايت مى کنى ،از سنن يا روشهاى

شريعت است و اطاعت رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم

خداوند است  ،مردى که داراى اين خصلت هاى

را خداوند باالى مسلمانان واجب ساخته و بى امرى

حميده باشد هر گز او را خداوند خجالت و شرمنده

رسول اهلل در عقيده اسالمى معصيت است.

نمى سازد .خداوند کسانى که خائن و فاسق باشند
ايشانرا شرمنده و خجالت مى کند.
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قضائی نماز جمعه

دکتور يوسف القرضاوى

عقیده داشتن به مهدی

سؤال  :من به نماز جمعه رسيده نتوانستم  ,آيا نماز جمعه را
قضائى بخوانم ؟

احاديث زيادى در مورد ظهور مهدى که همه آن صحيح

جواب  ( :الفتاوى ) کسيکه بسبب عذر شرعى نماز جمعه را

است آمده که نميتوان به آنها مخالفت نمود  .قضيه

حاضر شده نتوانست نماز ظهررا بخواند .

اينطور است  :يک حاکم مسلمان و پابند به دين اسالم

سؤال  :آيا خطبۀ در نماز جمعه شرط حتمى است ؟

بعد از يک مرحلۀ فتنه و فساد و ظلم و بى عدالتى مى آيد

جواب  :از مجمع فقهاء الشريعة بأمريکا :

و قانون خدا را در زمين تطبيق و عدالت اسالمى را جارى

فقهاى هر چهار مذهب أهل سنت و جماعت اتفاق کامل دارند

و ظلم و ستم را از جامعه اى انسانى از بين مى برد  .در اين

که خطبه ش رط صحت نماز جمعه است  .همچنان فقهاء در دو

مورد هيچ اختالف بين علماء نيست  .ليکن اختالف در

شرط ديگر خطبۀ جمعه با هم اتفاق نظر دارند :

نام و شکل و وقت ظهور مهدى وجود دارد که بسيار قابل

 ) 4بعد از داخل شدن وقت نماز جمعه باشد ( يعنى قبل از

اهميت نيست و مهم در نزد ما عقيده و فکر ظهور و آمدن

داخل شدن نماز جمعه نباشد ) .

مهدى است و حضرت رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم ما

 ) 9خطبه قبل از نماز جمعه ميباشد .

را به ظهور مهدى بشارت داده و در اين باب احاديث

تعدادى از خواهران و برادران ما از کشور ناروى در مورد

صحيح نيز موجود است .

سقط جنين از فقه اسالمى توضيحات ميخواهند که بخدمت

امام احمد و ابو داود از على رضى اهلل عنه روايت مى

شان تقديم ميگردد .

کنند که فرمود  :رسول اهلل صلى اهلل گفت  « :لو لم يبق من
الدنيا إال يوم  ،لبعث اهلل رجال منا  ،يملوء هاعدال  ،کما
ملئت جورا » ( أبو داود کتاب « المهدى شمارۀ . » 1942

در حالت طالق آیا طفل به مادرتعلق می گیرد یا به

اگر از عمر دنيا يک روز هم باقى بماند  ،خداوند از بين

پدر؟

ما مردى را مبعوث مى کند تا عدالت را در زمين قائم کند

دکتور يوسف القرضاوى موضوع را تحت عنوان  :لماذا کانت

مثليکه ظلم انتشار يافته  .يعنى شخصى را خداوند

األم أحق بالحضانة « چرا مادر بيشتر سزاوار باشد به

وظيفه ميدهد تا ظلم را به عدالت مبدل سازد و آن شخص

نگهداشت و پرورش کودک» اين طور بررسى ميکند :

مهدى خواهد بود .

امام احمد و ابوداود از عبداهلل بن عمرو روايت ميکنند که

در دائره تسنن علماء موضوع مهدى را در باب عقايد نمى

زنى به رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم گفت  :اى رسول اهلل ,

آورند يعنى مهدى يکى از اساسات عقيده نيست  .قرآن

شکمم براى پسرم خانه بود و سينه ام برايش هواء بود و

کريم ايمان و عناصر آنرا اينطور بيان ميکند  :ايمان

پستانم برايش غذا بود يا سقايه بود  ,پدرش مرا طلق داد و

بخداوند  ،به کتب  ،به رسل  ،به مالئکه و روز آخرت و

اراده دارد که طفلم را از من بگيرد  .رسول اهلل صلى اهلل عليه

سنت نبوى ايمان به قدر را نيز به عقايد اضافه ميکند .

وسلم به آن زن فرمود  « :أنت أحق به ما لم تنکحى » ( أى ال
تتزوجى )  .تو به آن طفل بيشتر سزاوارى تا آنگاه که ازدواج

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

نکنى .

بدين ترتيب اسالم  ,حق حضانه يعنى نگهداشت و پرورش
طفل را براى مادر داده و مادر را در اين حق بيشتر از پدر
سزاوار مى داند .
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