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

من يرد اهلل به خري ا يفقهه

فقه

يف الدين.

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

اسالمى

خبرو (ښه) وپوهيږي“.

شيخ
شمارۀ دوصدشصت شش
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صفر 4114

اعتداء بعض مردم باالى قرآن کريم و يا اسالم را

مسائل و أحکام فقهی

نبايد بالمثل جواب داد و بايد از راه قانون شرعى و
قانون مدنى براى منع آن عمل کرد و اهلل براى نبى
خود صلى اهلل عليه وسلم ميگويد  ( :فاصبر إن وعد

منع اعتداء باالی انجیل ها

الله حق و التستخفئک الذین ال یوقنون * الروم )06:

سؤال  :بعض مردم سؤال ميکنند که جواز دارد که

« پس تو صبر کن که همانا وعده خدا بر حق است وآن

انجيل ها را به آتش زد؟ و آيا اين عمل رد فعل بالمثل
کسانى که يقين ندارندتو راسست نسازند».

نيست که قرآن کريم مى فرمايد  ( :فمن اعتدی علیکم
فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدای علیکم ( البقره491:؟) .پس

حکم گرفتن مسلمان میراث از اقارب غیر مسلمان

فیصلۀ 4/5

هر که بر شما تجاوز کند شما نيز بر وى تجاوز کنيد
مانند آن تعدى که برشما نموده است .

مرحوم ساختن مسلمانان از ميراث اقارب غير
مسلمان و از آنچه وصيت براى ايشان شده است

جواب  :شرعا جواز ندارد که باالى تورات و انجيل

صحت ندارد .اين فيصله و حکم متعارض با حديث

تجاوز کرد و آنرا به آتش کشيد  ،اگرچه اين عمل رد فعل
صحيح  « :ال يرث المسلم الکافر ،و ال الکافر المسلم
بسبب آتش کشيدن قرآن کريم باشد،براى اينکه
* مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ميراث نمى
مسلمانان به اصل تورات که بر موسى عليه السالم و

گيرد» (متفق عليه اخرجه البخارى (رقم  ) 0636:و

اصل انجيل که بر عيسى عليه السالم نازل شده ايمان

مسلم ( رقم )4041:من حديث اسامه بن زيد ) ،نيست

دارند  .ثابت است که رسول اکرم صلى اهلل عليه و توراتى
و حديث تطبيق مى شود باالى کفارحربى  .به اشاره
که در عهد شان بود احترام مى کردند  .از جانب ديگر ،
باين موضوع که در اول اسالم مسلمانان از ميراث
اعتداء باالى مقدسات سبب فتنه شده و از اين عمل
اقارب غير مسلمان شان محروم نبودند .تعداد از
انتظار ضرر و فساد بيشتر ميرود  ،و مناسب نيست به
صحابه باين نظريه موافق اند که مسلمان از اقارب
امر اسالم که احسان و صله را با أهل کتاب امر ميکنند .
کافرش ميراث مى گيرد ودر بين اصحاب  ،صحابى:
معاذ بن جبل  ،و معاويه بن ابى سفيان*  ،و از بين
1
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حکم گرفتن میراث از اقارب غیر مسلمان /

مشکالت را مد نظر داشته باشند و براى پذيرائى
صاحبان عذرآمادگى داشته باشند تا بتوانند وجايب

تابعين جماعت از ايشان :سعيد بن المسيب  ،محمد بن

دينى شانرا اداء کنند  .خصوصاً که مصارف وسائل

الحنفيقه ،ابو جعفرالباقر ،مسروق بن األجدع  ،و شيخ

در اکثر کشور هايى اروپائى از مال عامه دولت

االسالم ابن تيميه و شاگردش ابن القيم اين رأى را

پرداخته ميشود لذا باالى مسئولين مساجد واجب

رجحت ميدهند.

است تا به اندازۀ قدرت آماده گى داشته باشند و

عبداهلل بن معقل گفت :در قضاء اصحاب رسول اهلل صلى

امور مسلمين را مد نظر بگيرند  .رسول اکرم صلى

اهلل عليه وسلم بهتر از قضاء که معاويه در حق أهل کتاب

اهلل عليه مى فرمايد( :کلکم راع و کلکم مسؤول عن

کرده نديدم  ،گفت ، :يعنى معاويه  :،از آنها ميراث مى

رعيته * متفق عليه از حديث عبداهلل بن عمر ).

گيريم و آنها از ما ميراث نمى گيرند ،مثليکه ميتوانيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با آنها نکاح کنيم و حالل نيست نکاح آنها با ما  ( .نکاح
در موردی که علم ندارید نباید

با ايشان يعنى نکاح مرد مسلمان با دختران أهل کتاب و

پافشاری بی مورد نمائیم

عدم جواز نکاح دختر مسلمان با مرد از أهل کتاب) .
فیصلۀ داراالفتاء اروپا در مورد عقد نکاح

به اين آيه توجه کنيد:

 .4باالى تمام مسلمانان الزم است تا عقد نکاح و

الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان أتاهم کبر

طالق را در ادارات رسمى مخصوص ثبت کنند.

مقتا عند الله و عند الذین آمنوا کذلک یطبع الله

 .9واجب است تا براى وضعيت قانونى ازدواج

علی کل قلب متکبر جبار  .غافر. 65:

عقد ازدواج غير ثبت شده را ثبت کرد تا حقوق
شرعى زن و حقوق مالى و حقوق اوالد حفظ

ترجمه :آنانى که در آيات خدا مجادله مى کنند در

گردد.

حالى که به ايشان دليل روشنى از جانب خدا داده

 .6داراالفتاء امامان و مراکز اسالمى و تمام

نشده است اين کار شان باعث خشم بزرگى هم از

مسلمانان را در اروپا را توصيه و نصحيت

جانب خدا مى گردد و هم از جانب بندگان خدا.

ميکند تا عقد نکاح شرعى را قبل از عقد

از اين بر مى آيد که انسان در موردى که به آن علم

مدنى و ثبت آن در دفتر هاى رسمى اجراء نکنند

ندارد نبايد به مجادله بپردازد  ،اين کار يقيناً هم

مگر اينکه قانون اجازه داده باشد.

باعث خشم خدا مى شود و هم باعث خشم بندگان
خدا مى گردد.

در اصل اين است که اين امکان پاک باشد و داخل شدن
چوکى صاحبان عذر براى نماز در مسجد جواز دارد ،

آرامش در مصروفیت است

امروز فرش مساجد از گذشته تفاوت دارد و بايد
موضوع تير «عرابه» چوکى و رطوبت و خاگ و گل و

انسان اگر مصروفيتى نداشته باشد آرامش ندارد،

ديگر اشياء که در تير چوکى ميباشد مراعات شود و

به اين آيه توجه نمائيد:

بايد پاک باشد .از وظيفه مسئولين مساجد است که اين

ادامه در صفحه / 3
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( إن أصحاب الجنة الیوم فی شغل فاکهون هم و ازواجهم

مورد توجه قرار نمى دهند وکوشش مى کنند از

فی ظالل علی األرائک متکون .یاسین. ) 55-55:

اشاره ها و سخنان مبهم او مطالب نادرستى را در
مورد او ارايه کنند .اگر انسان قلب سليمى داشته
باشد هرگز سخنان ديگران را تأويل هاى نادرست

ترجمه :يقينا بهشتيان در آن روز (در آن دورانى که به
نمى کند بلکه کوشش مى کند سخنان مبهم را به
بهشت بسر مى برند) به امور خوشى آورى مصروف اند،
وسيلۀ سخنان روشن او توجيه صحيح کند.
ايشان و همسران و هم طرازان شان در سايه هاى راحت
بخشى تکيه زده اند.

دعا ء اصل عبادت است

از اين برداشت مى شود که انسان در همه احوال به

به اين آيه ترجمه نمائيد « :و قال ربکم ادعونی

مصروفيت خوش آيندى نياز دارد حتى اگر در بهشت هم

أستجب لکم إن الذین یستکبرون عن عبادتی

باشد  ،آرى از لحاظ روانى اگر انسان مصروفيتى

سیدخلون جهنم داخرین » ( غافر.)56:

نداشته باشد آرامش ندارد.
تعبیر نادرست

ترجمه :و پروردگار شما گفت :از من بخواهيد

أنانى که دل نا پاک دارند سخنان ديگران را تعبير

خواست شما را بر آورده مى سازم  ،يقيناً آنانى که از

نادرست مى کنند ،به اين آيه توجه کنيد:

پرستش من سر باز مى زنند با سر افگندگى به جهنم
در مى آيند.

( هو الذی أنزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هم أم

از اين بر مى آيد که دعا عبادت اصلى است و کسى

الکتاب و آخر متشابهات فأما الذین فی قلوبهم زیغ

که از خدا چيزى مى خواهد گويى خدا را به کمال

فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم

ترين شيوۀ آن پرستش کرده است.

تأویله إال الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل

{ اقتباس از  :برداشتهایی از آیات قرآن کریم

من عند ربنا و ما یذکر إال أولو األلباب ) ( آل عمران.)7:

مؤلف  :محمد راشد سلجوقی .
مهتمم  :محمد نعیم مجددی .

ترجمه  :او است که کتاب را بر تو نازل کرد ،از آن جمله
آيات روشنى است که اساس کتاب است و آياتى است که
دريافت معناى آن به دقت بيشترى نياز دارد،کسانى که

طبع اين اثر ارزشمند را به استاد گرامى جتاب استاد

در دل شان انحرافى است آياتى را که درک معناى آن به

راشدسلجوقى صاحب تبريک مى گوئيم و از

دقت بيشترى نياز است تأويل نادرست مى کنند و در

هموطنان عزيز دعوت مى شود تا اين اثر مبارک را

اين کار هدف شان فتنه انگيزى و تعبير نادرست از آيات

داشته باشند .همچنان زحمت هاى استاد محترم

است و تأويل آن را جز خدا هيچ کس نمى داند.

محمد نعيم مجددى را در طبع و ترتيب اين تحقيق

برداشت من از اين آيه اين است که در زندگى روزمره نيز

علمى و سائر تحقيقات ها ستوده براى جناب شان

کسانى که قلب سليمى ندارند و کوشش مى کنند حرف

کاميابى هاى بيشتر را مى خواهيم . }.

طرف مقابل را توجيه نادرست کنند سخن روشن او را
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خود را زيارت کند خصوصا که دخترش احتياج به
مادر دارد  ،اين مشکل را رسول اکرم صلى اهلل عليه
وسلم در زمان قديم حل نموده و در حل آن اين حديث

سؤال  :دخترم قبل از دو سال ازدواج نمود و با شوهر

مبارک را فرموده اند :

خود در اي ن مدت با من و در خانه اى من زندگى داشتند

{ من حلف على يمين و رأى غيرها خيرا منها  .فليأت

 ،بعدا شوهرش تصميم گرفت که با خانم خود از من جدا

الذى هو خير و ليکفر عن يمينه } اگر کسى قسم ياد

شوند و خانه اى مستقل داشته باشند  .من قسم ياد کردم

و چيز بهتر و با خير تر نسبت به آنکه قسم ياد کرده

که اگر از من جدا شوند بخانۀ شان در تمام زندگى داخل

يافت  ،آنچه خير بيشتر دارد آنرا انجام بدهد و در

نميشوم  .حال دختر حامله است و يک طفل نيز دارد و

مقابل قسمى که ياد کرده کفاره بدهد .

دخترم و شوهرش هميشه به ديدن من مى آيند .

اگر کسى قسم ياد کندکه اقارب و صله اى رحم خود

چطور ميتوانم از اين مشکل خود را خالص نمائيم ؟ آيا

را زيارت نميکند آيا به اين معنى است که قطع صلۀ

با اينکه قسم ياد نموده ام ميتوانم بديدن دخترم بروم؟

رحم ميکند و قطع صلۀ رحم از گناهان کبيره است و
اگر در اين مورد قسم ياد کرده باشد آيا قسم او مانع

دکتور یوسف القرضاوی جواب میدهد :

عمل خير ميشود ؟ نه خير  .قرآن مى فرمايدکه

خواهر گرامى که اين سؤال را مطرح نموده است چندين

خداوند را يعنى قسم بخداوند را مانع بر يعنى خوبى

خطا را در اين باب و يا قضيه مرتکب شده است :

و صلح بين مردم نسازيد  .اگر شخصى اين نوع قسم
را ياد ميکند در شريعت مخرج يا خارج شدن از آن

اول  :فکر ميکند که ازواجبات دخترش و شوهرش است

است که عبارت از دادن کفاره ميباشد .پس انسان در

که تا ابد با او يکجا زندگى نمايند .

اين حالت کفاره اى قسم خود را بدهد و آن عملى که

دوم  :دعوت از دخترش که با شوهر اش يکجا نشود

خير از آن است که قسم ياد کرده انجام دهد .

يعنى به خانه اى شوهر نرود بفکر اينکه اطاعت مادر
مقدمتر از اطاعت شوهر است .

خواهر سؤال کنند که قسم ياد نموده که اگر دخترش

سوم  :ياد کردن قسم که بخانه دخترش اگر از او جدا شود

با شوهر خود از او جدا شوند و خانه اى مستقل

نرود.

بسازند بزيارت شان نمى رود يعنى قطع صلۀ رحم

خواهر عزيزه خودش براى خود مشکالت را خلق نموده .

ميکند در اين حالت به خانه دختر خود برود و کفاره

از حق شوهر است که با زن خود در منزل مستقل زندگى

اى قسم خود را بدهد  .ممکن است کفاره را قبل از

نمايد و در اين مورد حرج نيست اگر قدرت داشته باشد

رفتن بخانه اى دختر خودبدهد و يا بعد از رفتن و هر

که منزل مستقل براى خانم و اوالد خود داشته باشد .

دو حالت جواز دارد .

زندگى مستقل مشکالت خانوادگى را کمتر مى سازد و

کفاره قسم خوردن دادن نان براى ده مسکين است

بعضى اوقات مشکالت بين داماد و خشو و خواهران و

مثليکه غذائى که خود انسان و خانواده اش تناول

برادران زن پيش ميشودکه سبب کدورت در زندگى

ميکنند.و اين است خارج شدن از مشکلى که در

مشترک بين زن وشوهر مى گردد  .اگر خواهر سؤال کننده

سؤال آمده و نبايدصلۀ رحم را قطع نمود خصوصا اگر
اوالد ضرورت بيشتر به والدين خود داشته باشند .

از عملى که انجام داده ندامت دارد و اراده دارد که دختر
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آيات  3و  9سورۀ الصف  ،الفتح 93 :النور  55:همه

آیا آینده از اسالم است ؟

بشارت براى نصرت اسالم و مومنين و نشر دين

تعداد از مسلمانان متدين تحت تأثير افکار غلط از (

اسالم در جهان ميباشد .

آخر الزمان ) رفته اند و فکر کرده اند که هر قدر آخر

ابن کثير ميگويد :خداوند براى رسول خود صلوات

الزمان نزديک ميشود حالت مسلمانان بد تر و از بدتر به

اهلل و سالمه عليه وعده داد که امت اش حکام و

بد تر ميرسد و احاديث که در مورد ( فتنه هاى آخر

خلفاى زمين مى شوند و بواسطه امت اسالم جهان

الزمان) ذگر شده عدۀ در معنى و هدف آن اشتباه کرده

اصالح مى شود .

اند .تعداد از علماء و دعوت گران که در موضوع آخر

قصص انبیاء و عاقبت مؤمنين و تکذيب کنندگان :

اينطور تعريف مى کنند که کفر به ترقى و اسالم بسوى

قصص قرآن پند و درس است براى مؤمنين  .در

الزمان حرف مى زنند احاديث فتنه و اشراط الساعة را

قصص انبياء مى بينيم که مشرکين و کفار به هالکت

ضعف در حرکت است  ،شر نصرت و خير شکست مى

رسيدند و نصرت براى انبياء و مؤمنين بود .

خورد و أهل منکر بر أهل معروف غلبه مى کند.

وعده خداوند بنصرت مؤمنين و دفاع از آنها :
باين معنى که اميد براى آينده و اصالح و ترقى نيست و
قرآن کريم وعده خداوند را براى نصرت و پيروزى و

بايد انتظار قيامت را کشيد و انتظار مهدى را داشت در

نجات مؤمنين بشارت ميدهد و خداوند وعده

حاليکه واقعيت چيز ديگرى است  ،قرآن و سنت و

ميدهد که از مؤمنين دفاع ميکند .

حقيقت تاريخ خالف آنچه تعدادى از مردم فکر کرده اند
ميباشد .

وعده خداوند به خنثى کردن کيد و مکيده کافرين :

خداوند سبحانه و تعالى مؤمنين را وعده نصرت داده و

خداوند بوعده خود براى نصرت مؤمنين  ،از خنثى

خداوند نور خود را که اسالم و ايمان است باالى تمام

ساختن مکيده هاى کافرين ياد مى کند .

اديان نصرت ميدهد .
عالمه ابن کثيرآيۀ درتفسير آيۀ 69و  66سورۀ النور مى

بشارت نصرت از جانب نبوى صلى اهلل عليه وسلم :

گويد :

بشارت هاى رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم به

کفار و مشرکين ميخواهند نور خدا يعنى آنچه به رسول

انتصار اسالم و مسلمين در کتب احاديث زياد است

اهلل صلى اهلل عليه و سلم از هدايت و دين حق نازل شده

که متأسفانه مسلمانان در عهد عقب گرائى همه را

خاموش سازند ليکن دين حق تکميل و ظاهر مى گردد

تقريبا فراموش نمودند و فقط خود و امت را مشغول

اگر چه کافران بخواهند آنرا خاموش سازند .

به ا حاديث فتنه ها و اشراط ساعت ساختند که در
نتيجه مسلمانان بطرف نا اميدى وياس رو آوردند و

هدى يعنى از اخبار صادق و ايمان صحيح و علم نافع .

فکرکردن که اصالح امت و رسيدن به نصرت نا

دين حق  :يعنى اعمال صالحات صحيح و با فايده در

ممکن است .رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم چنانچه

دنيا و آخرت حتمى ظاهر و غالب مى گردد .

در صحيحين آمده مى فرمايد  { :إن اهلل زوى لى
االرض مشارقها ومغاربها  ،و سيبلغ ملک أمتى ما
زوى لى منها }  .خداوند براى من شرق و غرب زمين
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در جنگهای معاصر :
جهاد امير عبدالقادر جزائرى ضد فرانسوى ها در

را نشان داد و ملک امت من به آنچه خداوند نشان داد

الجزائر  .جهاد امير عبدالکريم الخطابى ضد

ميرسد .به معنى ديگر حاکميت اسالم به تمام زمين

اسپانوى ها در مغرب  .جهاد عمر مختار در ليبيا

ميرسد.

ضد ايتالوى .جهاد شيخ عز الدين القسام
ضدانگليس و يهود ها در فلسطين  .جهاد ملت

بشارت از تاریخ :

افغانستان ضد روسيه همه از عالمات پيروزى به

در پهلوى بشارات ها از قرآن کريم و احاديث نبوى

حساب مى آيد..

درسهاى از تاريخ اسالمى داريم که همه بشارت به
نصرت مؤمنين است .

مريضى هاى امت اسالمى  :امت اسالمى به مريضى

تاريخ نشان ميدهد که هر زمانيکه مسلمانان مايوس

هاى متعدد مبتالء شده بطور مثال:

شدند و دروازه ها بروى شان از هر طرف مسدود شد

 .4ضعف در عقيده توحيد .

بخداوند رجوع نمودند و خداوند ايشانرا نصرت داد .

 .9ضعف در جانب ربانى  :متابعت شهوات .

مسلمانان در هجرت  ،در غزوه بدر  ،فتح مکه  ،در

 .6ظهور طريقه هاى تصوفى باطل .

جنگهاى ردت و مانعين زکات به پيروزى رسيدند .

 .1ضعف در آداب اسالمى .
 .5ضعف عقل و فکر اسالمى و عدم تجديد در

جنگ های صلیبی :

علوم و ثقافت اسالمى و بسته شدن دروازۀ

حالت مسلمانان در وقت حمالت صليبى :

اجتهاد .
 .0ضعف اخالق اصيل اسالمى.

مسلمانان در خواب غفلت وزمامداران شان غرق در

 .7ضعف شورا و يا مشوره .

شهوت بودند  ،صف واحد مسلمانان را به تفرقه اندازى
خراب ساخته بود  .زعماى کاذب بخاطر دنيا آخرت خود
را فروختند و بخاطر بقاء در حکومت برادر  ،برادر را به

مریضی مسلمانان دائمی نیست :

صليبى ها فروخت .

امت اسالم ضعيف ميشود  ،مريض ميشود  ،ناتوان

صليبى ها با همکارى خائين از جملۀ مسلمانان دو صد

ميشود  ،ليکن نمى ميرد  .مريضى و فتنه در امت

سال در شام و نود سال در قدس شريف باقى ماندند .

اسالمى دائمى نيست .امت اسالمى بعد از هر ضعف
به قوت ميرسد و بعد از هر مريضى صحت مى يابد .

در جنگهای تاتار ( مغول ) :

مشکالت که مسلمانان امروز به آن مواجه شده اند

تفرقه بين امراء در شرق اسالمى  ،ضعف قواى اسالمى

ابدى نيست و بزودى زوال مى يابد و نبايد مسلمانان

از ناحيۀ ايمانى سبب سقوط خالفت عباسى گرديد و

ناميد از پيروزى ها در ساحۀ علم و دانش و رسيدن

معجزه اسالم در ( عين جالوت ) بقيادات سيف الدين

به قدرت باشند  .مسلمانان بايد توجه به علم و دانش

قطز در رمضان سال  053سبب شد که تاتار شکست يابد

معاصر داشته باشند و يقين کامل داشته باشند که

و مسلمانان از شر شان نجات يابند.

وعده خداوند حق است وپيروزى از دين اسالم است .
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باين معنى که حرام بسيار محدود و حالل بسيار زياد
است  .مسلمانان زيادترين وقت خود را به نوعيت درخت

« األصل فی األشیاء اإلباحة»

مشغول کردند و مقصد آيه مبارکه زياد توجه نکردند .در

اصل در اشیاء مباح است

جاى ديگر خداوند ميفرمايد که بيأيد آنچه را خداوند

علماء مى گويند که در اصل تمام اشياء حالل و مباح است به

حرام ساخته حساب کنيم  .خداوند نگفت بيميد که آنچه را

دليل قول خداوند سبحانه و تعالى  « :هو الذى خلق لکم ما فى

خداوند حالل کرده حساب کنيم زيرا حساب کردن حالل

األرض جمعياً » ( البقرة.)99:

کار ساده و آسان نيست و حساب حرام بسيار آسان است

آن خدائى است که بيافريد براى شما همۀ آنچه را که در زمين

به دليل اينکه بسيار کم و محدود ميباشد.

است.

مقصد از حرام کردن درخت معين درس براى آدم و حواء

مسأله حالل و حرام يکى از قضاياى مهم و قديم است که قبل

براى شناخت حرام بود  .در قوانين و تشريعات اسالمى در

از آمدن انسان به زمين و در وقت نزول انسان به زمين مورد

موضوع حالل و حرام قدرت و طاقت انسان مد نظر بود

بحث بود و قضيه حالل و حرام از از زمان خلقت آدم تا آخر

مثال خداوند هواء را و آب را حرام نکرد و تمام اشياء که

زندگى در زمين مورد بحث و دقت ميباشد و ميزان زندگى و

به ضرر انسان نيست حرام نشد و اما آنچه به ضرر روحى و

آخرت ارتباط به اين مضيه دارد.

جسمى و روانى و عقلى انسان بود حرام ساخته شد تا

هدف از خلقت انسان اين بود که وظيفه خود را بحيث خليفه

انسان سالم باقى ماند .

خداوند در زمين انجام بدهد .خداوند با علم قديم خود

با اينکه آدم و حواء حرام را شناختند اما شيطان هر دو را

ميدانست که چه چيز انسان را حفاظت و چه چيز انسان را به

فريب داد و گفت که اگر از درخت بخوريد يکى از دو چيز

هالکت ميرساند و براى حمايت انسان از فساد قوانين را

براى تان پيش ميشود:

وضع نمود و هدف از قوانين اصالح جامعه و ادامۀ زندگى در

 )4يا مثل ملک ميشويد.

زمين است .

 )9يا بطور دائم زنده مى مانيد.

از حکمت خالق است که انسان در زمين زندگى را با قانون

انسان به طبيعت بشرى که دارد ميخواهد مثل ملک

الهى ادامه بدهد و در سنت الهى يا روش الهى ( إفعل و ال

باشد و همچنان نمى خواهد بميرد .به هر حال آدم و حواء

تفعل ) بکن و نکن که ما از آن به اصطالح حالل و حرام ياد مى

به درخت نزديک شدند و حاصل حرام را در زندگى تجريه

نمائيم خالصه ميشود  .آدم و حواء قبل از آمدن بزمين تجربه

کردند  .بعد از خوردن و نزديک شدن به درخت عورات

حالل و حرام را آموختند .خداوند آدم و حواء را قبل از آمدن

آدم و حواء نمايان شد .ما از اين

بزمين در جنت جاگزين ساخت تا حالل و حرام را بيمموزند  .در

حکايت و از تجربه آدم و حواء از نزديک شدن به حرام چه

قرآن کريم مى خوانيم  «:و قلنا يا آدم اسکن انت و زوجک

مى آموزيم ؟

الجنة و کال منها رغداً حيث شئتما و ال تقربا هذه الشجرة

نزديک شدن به حرام انسان را بى عورت مى سازد،

فتکونا من الظالمين » ( البقرة .)65:و گفتيم اى آدم  ،تو و

عورت جسمانى و عورت اخالقى و عورت نفسانى همه

همسرت در بهشت اقامت گزيند و بخوريد از بهشت بدلخواه

کشف مى شود  ،حالل لباس تقوى و ستر است و عورت

و زياد هر چه و هر جا که خواسته باشيد ،و نزديک نشويد به

مؤمنان به حالل ستر مى باشد و به حرام عورت کشف و

اين درخت ( گندم يا انگور يا غير آن) پس ار جملۀ ستمگاران

انسان بى عزت و بى عورت مى گردد.هدف و مقصد از

خواهيد بود.

حرمت ساختن اشياء حفظ شرف و عورت انسان است .

اگر با اين آيۀ مبارک دقت بيشتر شود مالحظه ميشود که

رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم مى فرمايند :حالل آن

حالل بسيار زياد است و حرام بسيار کم  ،در بين تمام نعمت

است که خداوند حالل گردانيده و حرام آن است که

هاى که در جنت بود خداوند تنها بيک درخت اشاره ميکند

خداوند حرام کرده است و بين حالل و حرام مسافه بسيار
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ايشانرا با هم يکجا مى ساخت و يا از هم جدا مى

وسعت دارد و آنچه بين حالل و حرام موقعيت دارد خداوند

نمود مبادئ بود  .مثال :

در مورد آن سکوت کرده به خاطر رحمت باالى بندگان و شما

ابوبکر با پسر خود عبدالرحمن رو برو بود  ،عتبه بن

در در اين مورد بحث و سؤال نکنيد ممکن است در نتيجۀ

ربيعه اولين کسى بودکه براى مبارزه با مسلمانان

سؤال هاى امت هاى گذشته آنچه براى شان حالل بود حرام شد

حاضر شد و پدرش ( ابو حذيفه ) در جنگ از بهترين

و مردم باالى خود حالل را حرام ساختند.

اصحاب رسول اهلل بود .

اطالق کلمۀ حالل و حرام نبايد به رأى و مزاج شحص و با

زمانيکه جسد عتبة به خاک سپرده ميشد  .رنگ

استفاده از احاديث ضعيف و موضوعى و بحث در کتاب

پسرش تغير کرد .رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم از

قديم باشد و بدون نص صريح و ثابت و معتبر نبايد به حرمت

اوسؤال کرد :آيا بخاطر پدرت پريشان و غمگين

فتوا داد و مفتى بايد مساحت عفو و مباح را که بسيار

شدى ؟ جواب داد :نه يا رسول اهلل بلکه آرزو داشتم

وسعت دارد در موضوع حالل و حرام فراموش کند .

که مسلمان شود و زمانيکه ديدم که در کفر و شرک
بدر الکبری


مرد متأثر شدم .

بدر ختم يا خاتمه مظاهرات عسکرى و آغاز
عمليات

عسکرى

وپيروزيهاى

نتائج غزوه بدر الکبری :

نظامى

وسياسى و اقتصادى براى مسلمانان بود .

 )4تقويت معنوى و مادى و نظامى مسلمانان .



بدر حقائق درونى مسلمانان را کشف نمود .

 )9ظهور طبقۀ جديد ( منافقين ) در مدينه .



بدر صف مؤمنين را از غير مؤمنين و صادقين

 )6عدم احترام يهودان ازمعاهدات شان با مسلمانان

را از منافقين جدا ساخت .

و همکارى شان با مشرکين در مکه و تشکيل جبهه

بدر مقدمۀ تصفيه حسابات با دشمنان داخلى و

اى متحد عليه مسلمانان .

خارجى بود .

 )1تصفيه حسابات با يهودان مدينه .

بدر خونهاى مهاجرين و انصار را باهم يکجا

 )5فتح حجاز به صورت کامل .




ساخت .


دعوت

بدرسبب شد تا قبائل عرب به قوت جديد (قوت

از خواهران و برادران گرامی دعوت می نمائیم صدقات

مسلمانان ) اعتراف رسمى نمايند .


شانرا برای تقویت نشرات فقه اسالمی ارسال نموده در این

بدر تصفيه حسابات بين برادر مؤمن و غير

عمل خیر شریک باشند .ادامۀ نشر و توزیع فقه اسالمی

مؤمن از يک پدر و مادر بود .


ارتباط مستقیم به کمک های شما دارد.

بدر اساس اخوت را عقيده معرفى واخوت و
قرابت را باساس قبيلوى و نژادى و خانوادگى

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

بطال اعالن کرد .
جنگ عقیده  :بدر جنگ عقيده بود  .در بدر پسران با
پدران و برادران با برادران با هم رو برو بودند و آنچه
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