َر ِّ
ب ِِّ ا ْش َر ْح ِِّل
ِّ
احلُ ْل عُ ْق َد ًة
َويَس ْر ِِّل َ َْْ ِّري َ و ْ
ِّ ِّ ِّ
س ِّاِن  يَ ْف َق ُهوا قَ ْوِِّل 
ِْن ِّلِ َ
ص ْد ِّري
َ

(قرآن کريم)
” اى زما پروردگاره! زما سينه راپراخه کړه !
او زما امر (درسالت) راته آسان کړه ! او زما

ْن 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“.

شيخ
شمارۀ دوصدهفتاد
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الخره رومن ها در سال ( )77ميالدى بر آن هجوم

فلسطین و قدس و مسجد اقصی

بردند .مهم اينست که در هر يک از اين برخورد ها
اهالى عرب قدس از آن دفاع نموده و مهاجمين را

وثايق تاريخى ثابت ميکند که فلسطين و قدس تاريخ

بيرون رانده اند و صبغۀ عربى اين سرزمين را حفظ

بيش از  6هزار ساله دارد و نام فلسطين و قدس رمز

کرده اند؛ تا آنکه در قرن ششم ميالدى دورۀ فتح

قدسيت و عقيدۀ دينى براى اديان سماوى است .و

اسالمى فرا مى رسد و خليفۀ دوم اسالم حضرت عمر

دلهاى اتباع تمام اديان سماوى بسته و وابسته به اين

فاروق (رضى اهلل عنه) شخصا شهر قدس را از

سمبول قداست بوده به حکم موقعيت استراتيجيک و

(صفرونيوس) پتريارک قدس تسليم مى شود و حکم

احتواى عناصر مهم تمدن بشرى انظار و اطماع اقوام و

اسالمى در قدس الى قرن ششم هجرى دوام ميکند و

طوايف مختلف ديگر نيز متوجه اين منطقه بوده است .

در طول اين صد ها سال حکم اسالمى اتباع تمام

در نخستين مراحل تاريخ اين منطقه که حدود سه هزار و

اديان سماوى از آزادى کامل اجراى شعائر دينى شان

پنجصد سال قبل از ميالد مى شود ،کنعانى ها ويبوسى

مانند مسلمان ها بر خور دار بودند و فلسطين و

ها از ساللۀ عربى در اين سرزمين اقامت داشتند.

قدس بحيث مرکز دلهاى مؤمنين و قبله و مزار

چنانکه اشاره به آنها در قرآن کريم و ذکر شان در احاديث

پيروان سائر اديان ،و سرزمين آشتى و صلح و تفاهم

مبارک نبوى – صلى اهلل عليه و سلم  -وارد شده است .از

و تعاون شناخته شده بود .تا آنکه حمالت صليبى

اينرو فلسطين و قدس براى عرب و مسلمان ها تاريخ

صادر شده از اروپا استقرار فلسطين و قدس را بر هم

حيات وتاريخ ديانت شانرا تشکيل مى نمايد .بعد از

مى زند و تسلط نصرانى در بيت المقدس قائم مى

کنعانى ها و يبوسى ها( ،عبرانى ها) که يک ساللۀ

گردد و سپس فلسطين و قدس توسط صالح الدين

يهودى است در قرن دوازدهم قبل از ميالد وارد اين

ايوبى با قربانى ده ها هزار مسلمان در معرکۀ حطين

سرزمين شدند و در حدود هفتاد سال آنرا در تحت ادارۀ

( 683هجرى) دوباه فتح مى شود و حکم اسالمى

خود داشتند.

مجدداً اعاده مى گردد .از سال هاى  5656الى 5157

بعد از عبرانيها دولت فارس در سال ( )676قبل از ميالد

سرزمين قدس و فلسطين متوالياً تابع امپراطورى

بران هجوم آورد و اسکندر کبير مقدونى در سال ()333

عثمانى بود و پيروان هر سه ديانت آسمانى در سايۀ

قبل از ميالد با قواى بزرگ خود در آن داخل شد و با
1
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فقه اسالمى

قدس/

شهداء سرزمين خون و آتش ،خصوصيات کشور مظلوم
افغانستان را تشکيل ميدهد".

حکم اسالمى در امن و آرامى و آزادى زيست داشته و ورود

فلسطين و قدس براى ملت فلسطين يک قضيۀ ملى و

اتباع اين ديانات را از هر نقطۀ جهان به منظور اداى مناسک

حياتى است .کشور هاى عربى مجاور و سائر کشور هاى
دينى و شرفيابى به زيارت اماکن مقدس شان استقبال مى
عضو جامعۀ دول عربى قضيۀ فلسطين را يک قضيۀ
نمودند.
اساسى عربى در رأس قضاياى ملى و بين المللى خود
بعد از جنگ جهانى دوم هجرت يهود از نقاط مختلف جهان
تشخيص داده اند .اگرچه صد ها فيصله ،مجلس و
به فلسطين افزايش يافت و هنگاميکه وجود شانرا در سايۀ
کنفرانس و مذاکرات در رابطه با اين قضيه در سطوح

حمايۀ بريطانيه تقويه نمودند ،دولت اسرائيل را در ()5198

مختلف صورت گرفته است ،ولى متأسفانه هيچکدام

مطابق وعدۀ (بلفور) وزير خارجۀ بريطانيه اعالن کردند.

بدرد ملت فلسطين که حق دارد و لى زور ندارد نخورده

از چهاردهم مى  5198الى چهاردهم مى  3757شصت و دو

است  .دولت اسرائيل يگانه دولت فوق قانون با منطق
سال ميگذرد و جلب و جذب و اسکان يهود از تمام جهان و
زور و حمايت بيچون و چرا از خارج ،هرچه خواسته باشد
ضرب و قتل و اخراج مسلمان ها و اهل فلسطين از خانه و
ميتواند عملى کند .اين دولت حق دارد بزرگترين قوۀ
کاشانه و وطن شان پيوسته ادامه دارد .نه حقوق تاريخى و نه
اتومى را در منطقه داشته باشد در حاليکه هيچيک از
ملکيت جغرافى و نه کرامت انسانى کمترين ارزشى در نظر
کشور هاى منطقه داراى چنين حقى نميباشند.

اين حکومت ندارد .ملت فلسطين در تمام جهان يگانه ملتى

هرگاه نظام هاى سياسى در منطقه بحکم تبعيت در برابر

خواهد بود که دو نسل کامل آن در کمپ هاى پناهندگى و در

قدرت هاى بزرگ و يا هراس از دست دادن کرسى ها
عذاب و محروميت و آوارگى در خارج از سرزمين آبايى شان
بسر مى برند .و تا هنوز که قرن  35است و نغمه هاى فريبندۀ

نت وانند جلو ظلم و تجاوز بر حقوق ملى فلسطين را

آزادى و حقوق بشر از هر طرف شنيده مى شود 6 ،مليون

بگيرند جلو بروز حرکت هاى مقاومت ملى و واکنش هاى
خشونت بار عناصر عقده مند افراطى را نيز گرفته نمى

فلسطينى در خارج از کشور شان و بيشتر در چهار کشور
توانند.
عربى مجاور( اردن ،سوريه،مصر ،لبنان) زندگى دارند و حق
عودت به کشور شانرا نيزندارند و آن قسمتى که در داخل

مسجد مبارک اقصی :

جزء از هم جداى فلسطين (غزه و کنارۀ غربى) امکان تردد

قضيۀ سياسى فلسطين به ارتباط تشکيل دولت مستقل

آزادانه دارند و آنچه که در زندگى عادى روزمره به آن سر و

و تأمين صلح ميان اسرائيل و فلسطين بنام قضيۀ سياسى

کار دارند ،جمع آورى پارچه هاى اعضاى متالشى شدۀ زنان

شرق ميانه بيشتر از نيم قرن به اينطرف در حلقه هاى

و مردان و اطفال فلسطين از ميان توده هاى خاک و خشت و

سياسى جهان در شرق و غرب و مجامع عمومى و شوراى

سنگ منازل منهدم شده از اثر بمباردمان ها و راکت هاى

امنيت مؤسسۀ ملل متحد به سويۀ هاى مختلف بحث مى

اسرائيلى است و هيج روزى در سرزمين اشغالى فلسطين

شود .اين مراجع گاهى قضيه را از ديدگاه محلى و در

وجود ندارد که دران فرياد مادران و پدران و يتيمان فلسطين

چوکات فلسطين و اسرائيل مى بينند ،و زمانى آنرا در

درعقب کاروان هاى شهداى فلسطين در فضايى از اشک

چارچوب کشور هاى مجاور عربى و گاهى هم بحيث

وخون و آتش درهم نه پيچد.

قضيۀ عربى در سطح جهان عرب تلقى مى نمايند .مطلب

يگانه مثال يک ملت مظلوم و محروم بعد از فلسطين فقط

بزرگى که اساس قضيه را از نظر اسالمى تشکيل مى

ملت مسلمان و مجاهد افغانستان است ،که متاسفانه امروز

نمايد موضوع (مسجد مبارک اقصى) است .به خاطر

بزرگترين تعداد آواره و مهاجر ،جنگ و اشغال و سى ساله،

همين مسجد مبارک است که شهر قدس وصف قداست

فقدان ثبات و امنيت ،فساد ادارى و دولتى ،قافله هاى

مييابد و مسجد اقصى با مسجد الحرام و کعبۀ مشرفه که

فلسطين در محاصره بسر مى برند نه بخارج راه دارند و در دو
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دهد هيچ طرفى به مقدسات جانب ديگر تجاوز نمايد ،

مقدس ترين مقدسات جهان اسالم است پيوند مستقيم دارد.

چنانکه تجاوز به مسجد اقصى را به هيچ صورتى تحمل

بناى هر دو مسجد در آغاز از طريق وحى به امر پروردگار به

نخواهد کرد .

عمل آمده و سپس کعبه مشرفه را حضرت ابراهيم خليل اهلل با

در تاريخ معاصر وقايع بيت المقدس در سال ()5161

پسر شان حضرت اسماعيل -عليهما السالم -باز هم به امر

حريقى در مسجد اقصى واقع شد ،و البته آن يگانه مثال

خداوند بنا نمودند و به فاصلۀ  97سال بعد از بناى کعبۀ

سوء قصد به مسجد اقصى نبود و نيست ،اما زعماى

مشرفه و مسجدالحرام مطابق حديث متفق عليه ،حضرت

دولت هاى اسالمى براى بار اول تکانى احساس کردند و

يعقوب -عليه السالم -مسجد اقصى را بنا نهاده و سپس

قضيۀ مسجد اقصى از انحصار دائرۀ اهتمام کشور هاى

بناى آن توسط حضرت سليمان بن داود –عليهماالسالم-

عربى بيرون شد و زعماى عرب مخصوصاً شاه فيصل بن

تجديد گرديد.

عبدالعزيز پادشاه فقيد عربستان سعودى ،و شاه حسن

در دورۀ اسالمى معجرۀ اسراء و معراج ،هر دو مسجد مقدس

دوم پادشاه فقيد المغرب به عوض جامعۀ دول عربى

را بهم وصل نمود و حضرت محمد (صلى اهلل عليه و سلم) در

نخستين کنفرانس سران کشور هاى اسالمى را دعوت

اسراء از مسجد الحرام به مسجد اقصى برده شدند و در

کردند .اين کنفرانس در ( )5161در رباط مرکز المغرب

معراج از مسجد اقصى به ما فوق آسمانها تا سدرة المنتهى

دائر شد و بعد از آن تا حال در هر سه سال يکبار کنفرانس

عروج يافتند ،و ذکر اين معجزه وتقدير بزرگ الهى از مقام

سران کشور هاى اسالمى و در هر يکسال کنفرانس وزراى

واالى خاتم انبيا محمد مصطفى (صلى اهلل عليه و سلم) با

خارجۀ کشور هاى اسالمى جهت مطالعۀ اوضاع

ذکر نام مسجدالحرام و مسجد اقصى در سورۀ( اسراء ) و در

وقضاياى جهان اسالم دائر ميگردد و سازمان کنفرانس

سورۀ (والنجم) در قرآن کريم وارد شده است .مسجد اقصى تا

کشور هاى اسالمى (او .آى  .سى) به تصميم اولين

سال دوم هجرت رسول اکرم (صلى اهلل عليه وسلم) قبلۀ اول

کنفرانس سران در رباط و به وسيلۀ اولين کنفرانس وزراى

مسلمان ها بود و سپس به امر خداوند (عزّ و جلّ) کعبۀ مشرفه

خارجۀ کشور هاى اسالمى در ( )5177در جده تاسيس

و و مسجد الحرام به حيث قبلۀ دائمى مسلمان ها انتخاب

گرديد(هيئت افغانستان در تأسيس اين سازمان نقش

گ رديد .مقدس ترين مقدسات اسالمى به استناد نصوص

مؤثر و اساسى داشت و رئيس هيئت افغانى در کنفرانس

قرآن کريم و احاديث مبارک نبوى عبارت اند از :

سران مرحوم نور احمد اعتمادى صدر اعظم وقت و رئيس

مسجدالحرام که کعبۀ مشرفه در قلب آن واقع است ،مسجد

هيئت افغانى در کنفرانس اول و دوم وزراى خارجۀ کشور

مبارک نبوى در مدينۀ منوره و مسجد اقصى در بيت المقدس.

هاى اسالمى عبدالستار سيرت وزير عدليۀ وقت بود) .

ثواب نماز و ديگر اعمال خير در حرم مبارک مسجد الحرام

سازمان کنفرانس اسالمى بخاطر ضعف سياسى دولت

صد هزار م رتبه و در مسجد مبارک نبوى يک هزار مرتبه و در

هاى اسالمى در طول چهل سال عمر خود در حل قضايا و

مسجد اقصى پنجصد مرتبه بيشتر از ديگر اماکن است و

مسايل سياسى جهان اسالم به شمول قضيۀ اساسى آن

هيچ مقام ديگر از لحاظ قداست و عظمت در رديف اين سه

(فلسطين) موفقيت قابل ذکرى ندارد .اما در سطح

مسجد ذکر نشده است .دوره هاى متعدد فتح و ادارۀ

اقتصادى و فرهنگى خدماتى را انجام داده است  .بانک

اسالمى ،و داخل شدن شخص حضرت عمر فاروق –رضى اهلل

توسعه اسالمى که مرکز آن در جده است کمک هاى

عنه -در بيت المقدس و تسليم شدن زمام ادارۀ آن به ارزش

اقتصادى مهمى به کشور هاى اسالمى انجام داده و

اسالمى قدس و مسجد اقصى مى افزايد.

مؤسسات تعليمى و ثقافتى و مراکز تحقيقات علمى در

وجود مقدسات اديان سماوى ديگر در بيت المقدس قلوب

چارچوب سازمان کنفرانس اسالمى شامل فعاليت

اتباع ديگر ديانت ها را نيز به سوى قدس مى کشاند  ،و

گرديده اند.

اسالم و نظام اسالمى به آن احترام مى گذارد و اجازه نمى
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مسلمانان بطرف بيت المقدس نماز مى خواندند و بعد از

قضيۀ فلسطين بصورت کل و مسجد مبارک اقصى بصورت

هجرت به مدينه منوزه  ،در آنجا  56ماه مسلمانان بسوى قدس

خاص به مرحلۀ نهايت خطير و قابل نگرانى شديد رسيده

نماز اداء کردند تا اينکه خداوند در قرآن کريم مسلمانان را امر

است .مواقف ضعيف و ذليل حکومت هاى عربى ،تفرقه و

فرمود تا به سوى کعبه ،مسجد حرام نماز بخوانند  ( .و من

نفاق در داخل فلسطين ،جرئت و جسارت فوق قانون و فشار و

حيث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حيثما کنتم

کشتار بيرحمانه و توسعۀ اشغال و احتالل از جانب اسرائيل،

فولوا وجوهکم شطره) ( البقرة  . )567 :و از هر کجا بيرون روى

سياست هاى جانب دارانه و غير عادالنه از طرف قدرت هاى

بطرف مسجد الحرام روى آور و هر کجا که بوديد روى بدان

بزرگ ،ناتوانى مؤسسۀ ملل متحد و غيره باالخره قضيه را به

جانب کنيد.

جانبى سوق خواهد داد که برگشت از آن ناممکن و عواقب آن

يهود مدينه در مورد تغيير قبله پروپاکند کردند و گفتند :نماز

براى هر طرف فاجعه بار خواهد بود.

مسلمانان تا اين وقت بطرف قبلۀ صحيح نبود  .قرآن کريم به

شواهد فراوان نشان ميدهد که دسائس استعمارى به ضد

تبليغات يهود اينطور جواب داد  ( :و ما جعلنا القبلة التى کنت

مسجد اقصى به اشکال مختلفۀ آن در جريان است  .امروز

عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه  ،و إن

حفرياتى را به بهانه هاى متعدد در محيط حرم مبارک مسجد

کانت لکبيرة إال على الذين هدى اهلل ،و ما کان اهلل ليضيع

اقصى به راه انداخته اند که وجود و هستى مسجد اقصى را

إيمانکم) (البقرة .)593 :و مقرر نکرده ايم قبلۀ را که بران بودى

هدف قرار داده است  .اگر روزى خداى نخواسته اين مسجد

مگر براى اينکه بيازمائيم آنرا که از پيغمبر خدا پيروى مى

سقوط کند و منهدم گردد در آنصورت حجم فاجعه به حدى

کند از آنکه به مخالفت وى مى پردازد ،و بى شک که اين امر (

خواهد بود که نه فقط کشور هاى اسالمى بل نظام عمومى

تحويل قبله) امر بزرگ است مگر بر آنانکه هدايت يافتگان

جهانى هم از خطر آن در امان نخواهد ماند.

خداوند باشند و خداوند اجر پايدارى شما را در راه ايمان (با

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اداى نماز به هر سو که باشد) ضايع نمى سازد  ،به تحقيق
خداوند به مردم بخشايندۀ مهربان است.

دکتور یوسف القرضاوی

القدس

قدس سرزمین اسراء و معراج :

قدس در اعتقاد مسلمانان مقام دينى عالى دارد و مسلمانان به هر

خداوند جل جالله نهايت سفر زمينى اسراء را قدس و آغاز

مذهب و طائفه و فکر که هستند به قدسيت قدس معتقد اند و

سفر معراج را نيز قدس انتخاب کرد  ،ارادۀ خداوند بود تا

دفاع از قدس را واجب دينى مى دانند .

سفر حضرت محمد در زمين شب مبارک از مکه و از مسجد

عربها و مسلمانها و فلسطينى ها در قضيه صلح با اسرائيل

الحرام آغاز و به مسجد اقصى خاتمه يابد و اين امر بى معنى

اختالف نظر دارند  ،آيا جواز دارد ؟ اگر جواز دارد  ،آيا کامياب

نبود بلکه در آن حکمت الهى نهقته بود ،در قدس رسول اکرم

ميشود يا نميشود؟ اما در عربى بودن و اسالمى بودن قدس و بقاء

صلى اهلل عليه وسلم انبياء و رسل را امامت داد و اين اعالن از

آن بدست عرب ها و مسلمانان و در مقاومت عليه اسرائيل هيچ

انتقال زعامت دينى جهان از بنى اسرائيل به امت جديد و

اختالف بين مسلمانان نيست .

رسول جديد و کتاب جديد و امت عالمى و رسول عالمى و

قدسيت قدس به دالئل مختلف است  ،قبلۀ اول  ،زمين اسراء و

کتاب عالمى بود.

معراج و سومين شهر معظم  ،سرزمين نبوت ها و برکات و
سرزمين جهاد و حمايت است .

قرآن کريم از آغاز سفر در اول سورۀ اإلسراء ياد ميکند .

نزد مسلمانان از نظر دينى قدس قبله اول است و رسول اکرم صلى

خداوند تعالى ميفرمايد { :سبحان الذى أسرى بعبده ليال من

اهلل عليه وسلم و صحابه از روزيکه نمازدر شب اسراء و معراج

المسجد الحرام إلى المسجد األقضى الذى بارکنا حوله لنريه

درسال دهم بعثت محمدى  ،سه سال قبل ازهجرت فرض شد

من آياتنا } ( اإلسراء .)5 :پاک و منزه است کسى که بنده اش را
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شبى از مسجد الحرام به مسجد األقصى ـ که گردا گردش را برکت
داده ايم برد ،تا برخى از آيات خود را به او بنمايانيم  ،بى گمان

عقل در اثبات عقائد از نظر مدرسۀ معتزله و اشاعره

اوست که شنواى بيناست .

معتزله
آيه مبارکه اوصاف مسجد الحرام و برکات آنرا ياد نکرد بلکه

معتزله در ععصر اموى نشأت کرد و فکر اسالمى را در تمام

صفات مسجد اقصى را باين معنى { الذى بارکنا حوله} ياد کرد ،

عصر عباسى به نظريات خود مشغول ساخت.

اگر ما حول يعنى اطراف آن با برکت باشد پس مسجد االقصى

در مورد تاريخ ظهور معتزله بين علماء اختالف نظر است ،

يقينا با برکت است .آغاز سفر از مسجد الحرام به مسجد االقصى

بعض باين باور اند که يگ گروه از پيروان على بن ابى طالب

ارتباط اين دو مسجد را نشان ميدهد .

رضى اهلل عنه ازسياست جدا و بعد از تنازل امام حسن از
خالفت به معاويه بن ابى سفيان بطرف عقائد رجوع کردند.

قدس سومین شهر معظم است :

زمانيکه امام حسن به معاويه بيعت کرد ،اعتزلوا يعنى دورى

شهر اول مکه مکرمه که با وجود مسجد الحرام مشرف گرديده و

کردن از معاويه و الحسن و سائر مردم و در خانه ها و مساجد

شهر دوم مدينه منوره که به مسجد نبوى مشرف شده و قبر رسول

خود باقى و مشغول علم و عبادت شدند.

اهلل صلى اهلل عليه وسلم در آن است  ،شهر سوم قدس با بيت

مؤسس معتزله را ( واصل بن عطاء ) مى دانند  .واصل در

المقدس است که با وجود مسجد اقصى مبارک شده و خداوند

مجلس علمى الحسن البصرى حضور مى يافت  ،مهمترين

ميگويدکه اطراف اين شهر همه مبارک است .

مسألۀ که فکر مردم را در آن عصر بخود مشغول ساخته بود
مسأله مرتکب کبيره يا مرتکب گناه کبيره بود .واصل در مقابل

قدس سرزمین انبیاء و برکات است :

نظريه الحسن البصرى در مورد کبيره قرار گرفت و باين نظريه

قدس جزء از سرزمين فلسطين است  ،خداوند اين زمين را با برکت

رسيد که مؤمن نيست کسيکه مرتکب کبيره شود .در اثر همين

ياد کرد.

اختالف مجلس الحسن البصرى را ترک کرد و براى خود

قدس سرزمین جهاد و رباط است :

مجلس ديگرى در مسجد اتخاذ نمود.

قدس نزد مسلمانان سرزمين مقاومت دشمن و جهاد است  ،ذکر
مسجد االقصى در قرآن کريم و حديث رسول اکرم صلى اهلل عليه
وسلم از فضيلت نماز در آن عبارت از مبشرات خير براى فتح قدس
بدست مسلمانان بود و وعده رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم است

عدۀ از معتزله مذهب خود را قبل از واصل ميدانند و مى
گويند که در مذهب شان بسيارى از أهل بيت شامل اند و ادعا
دارند که امام الحسن البصرى نيز يکى از جملۀ آنها بود.
فکر معتزله چنانکه دکتور احمد امين در کتاب خود بنام ( فجر
االسالم ) مى نويسد بسيار نزديک به فکر گروهى از يهودان

که قيامت نميشود تا قدس را مسلمانان فتح نکنند .

بنام ( الفروشيم ) است  .معتزله يهود ،تورات را به مقتضى
منطق فلسفى تفسير مى کردند و معتزله قرآن را نيز به

فتوای مفتی قدس

مقتضى فلسفه تفسير مى کردند.

مفتى قدس شيخ محمد حسين مى گويد :هر که همکارى با معاملۀ
قرن کند ،خيانت به خدا و رسول اهلل و مسجد اقصى مبارک و
قدس و فلسطين مى کند .معامله قرن قدس را از صاحبان قانونى
آن سلب  ،مسلمانان را از سومين مسجد و اولين قبله و مقام اسراء
و معراج پيامبر شان محروم مى سازد ،حقوق مهاجرين و بازگشت

مذهب معتزله :
ابو الحسن الخياط در کتاب معروف خود ( االنتصار) مى
گويد :هيچک حق گرفتن اسم معتزله را بخود ندارد تا در او
پنج صفت نباشد ( :توحيد و العدل و الوعد و الوعيد و امر

شانرا به وطن مانع مى شود.

بالمعروف و نهى از منکر) .معتزله بين المنزلين قرار دارند،
اگر اين پنج صفت در يک شخص جمع شد معتزله است.
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عقل در اثبات عقاید/

مى گردد ،و وعد به قبول توبه نصوح نيز واقع مى گردد ،باين

التوحيد  :توحيد بنيان و جوهرمذهب معتزله است  ،خالصۀ و

معنى که اگر کسى عمل نيک انجام بدهد به خوبى جزا يا

نتيجۀ توحيد در فکر معتزله اين استکه در قيامت رؤيت خداوند

معامله مى شود و اگر عمل زشت انجام بدهد به عذاب معامله

مستحيل است و همچنان صفات غير از ذات خود چيزى نيست  ،و

مى گردد و عفو از کبيره نيست بغير از توبه و آراء مرجئة را در

به اساس اين فکر معتزله عقيده برين داردکه قرآن مخلوق است و

اين مورد که مى گفتند  :ال يضر مع االيمان معصيه  ،معصيت

اکثر معتزله صفت کالم را از خداوند نفى مى کنند.

به ايمان ضررندارد نفى کردند .

مراتب توحید عبارت است از :

از اعتقادات معتزله است که خدا در عمل به وعده و وعيد



هايش صادق است .وعد به معناى نويد پاداش و وعيد به

توحيد ذاتى  :مقصود آن است که خداوند شريک و
معناى تهديد به کيفر است.معتزله مى گويند همان گونه که
همتايى ندارد.



خداوند درنويد ها و پاداش ها به حکم  :إن اهلل ال يخلف
توحيد صفاتى :يعنى صفات خداوند از نظر مفهوم
الميعاد  ،خالف وعده نمى کند  ،بلکه محال است خالف وعده
متعددند ،ولى ازحيث مصداق و واقعيت عينى کثرت و
نمايد در بارۀ کفر نيز تخلف نمى کند .
تعددى عين هم و عين يکديگرند.




توحيد افعالى  :يعنى همه آثار و افعالى که گستره

منزله بین المنزلین  :قول شان که مسلمان گناه کار ،بين

آفرينش تحقق مى يابد  ،به حول و قوت الهى است.

مؤمن و کافر موقعيت دارد .

توحيد در عبادت  :بدين معنى که جز خداى يگانه کسى

به اين معنى است که فرد مرتکب گناه کبيره نه کافر است و نه
مؤمن بلکه فاسق و مستحق آتش جهنم است  .کفر و ايمان بدين

شايسته پرستش نيست.
از اقسام فوق آنچه مورد بيشتر تأکيد معتزله قرار گرفته ،توحيد

معنى که مرتکب گناه کبيره نه مؤمن است و نه کافر .آنان باين

صفاتى است که آنان هرگونه صفت زايد بر ذات را نفى مى کنند.

اصل باور خوارج و مرجئه رامردود مى دانند ،زيرا خوارج بر

عدل  :مسعودى درکتاب معروف خود ( مروج الذهب ) در عقيده

اين باورند که ارتکاب گناه کبيره مساوى با کفر است و مرجئه
مى گفتند :اگر انسان ازنظر عقيده و ايمان که امرى قلبى است

عدل معتزله مى نويسد:
مسلمان باشد ،چنانچه ايمان درست بود مانعى ندارد که
خداوند تعالى فساد را دوست ندارد ،افعال عباد را خلق نکرده و
انسان فاسد باشد  .بدين ترتيب آنان مى گفتند :حاکم هر چند
بندگان عمل ميکنند به آنچه امر شده اند و از آنچه منع شده اند  .به
گناه کند بر مقام خويش ( حکومت ) باقى است و اطاعتش
معنى ديگر به آزادى انسان درافعال معتقداند و بدين لحاظ اصل
واجب و نماز پشت سر او صحيح است .
جبريه که مى گفتند  :بنده در افعال خود مختار نيست  ،آنرا نفى
کردند.
با اينکه معتزله به اصل که ( انسان خالق افعال خود است ) ،

امر بالمعروف ونهی از منکر  :امر بالمعروف و نهى از منکر
اصل از اصول معتزله است  ،نشر اسالم و دعوت گناه کار به
هدايت و به همين اصل در مقابل زندقى ها در اول عصر

خداوند را از عجز تنزيه کردند .
اشاعره معتقد بودند چون خدا انسان را آفريده هر طور که با وى

عباسى ايستاده شدند.

برخورد کند عدل است.اگر همه را به دورخ بفرستد گناهى نکرده و

معتزله وجوب امر به معروف و نهى از منکر را کفايى و

اگر همه را به بهشت بفرستد اشتباهى مرتکب نشده است  .معتزله

مشروط به شرايط مى دانستند وشديد ترين مرتبه آن ( قتال )

مى گفتند ستم به خودى خود براى خداوند مناسب نيست و خدايى

را از شئون حکومت و وظائف رهبرى اسالمى مى دانستند .در

که حکيم است چنين کارى نمى کند وعدل همان مفهومى که براى

حالى که خوارج امر به معروف و نهى از منکر را مشروط به

انسان است براى خدا هم هست .

هيچ شرطى نمى دانستند ،اما معتزله بر اين باورند که شناخت

وعد و وعید :معتزله اعتقاد دارند که وعد و وعيد نازالن است ،

معروف و منکر اختصاص به شرع ندارد ،بلکه به عقل نيز قادر

وعد خداوند به ثواب واقع ميشود و وعيده خداوند به عقاب واقع

6

است پاره اى از معروف ها و منکرات را درک کند و ثانيا

شماره دوصد هفتاد

مارچ 3737

فقه اسالمى

مشروط به وجود امام نيست  ،بلکه وظيفه عموم مسلمانان است.

تأکيد معتزله بر روى عقل آنچنان جدى بود که بر خالف

مخلوق بودن قرآن :

بسيارى از فقها که حديث را مطلق مى دانستند آنان اعتقاد

يکى از بحث بر انگيز ترين موضوعاتى که درقرن اوليه اسالم در

داشتندکه در تعارض حديث با عقل ،عقل مقدم است .اما

ميان علما پيش آمد و اختالقات زيادى را سبب شد موضوع

اساسى ترين و در عين حال بحث انگيزترين موضوع گيرى

مخلوق يا غير مخلوق بودن قرآن بود .بسيارى از علما معتقد

معتزله در بحث پيچيده مخلوق يا غير مخلوق بودن قرآن پيش

بودندکه قرآن در زمان پيامبرخلق نشده بلکه ذات آن ازلى بوده و

آمد .

همواره وجود داشته است  .اما معتزله که تأکيد زيادى بر روى

گرايش مذهبى  :معتزله را نبايد صرفا يک مذهب مستقل در

اصل توحيد داشتند ،چنين برداشت از ذات قرآن را مغاير با

نظر گرفت  .رهبران معتزله از آغاز فقهى حنفى داشتند  .در قرن

توحيد مى دانستند  .زيرا از ديد آنان  ،اعتقاد به اينکه قرآن حادث

 6بسيارى از معتزله به مذاهب شيعى ( عمودتاً زيديه )

نشده و از قديم بوده ايجاب مى کرد که در اين صورت قرآن جزئى

پيوستند و متعزله بصره نيز به أهل سنت پيوستند .ازين رو در

از ذات پروردگار باشد که چنين امرى از ديد معتزله شرک بود و

تاريخ معتزله متأخر را با نام شيعى معتزلى و سنى معتزلى

حد اقل مغاير به اصل توحيد و ذات خداوند است.

مى شناسيم .

خلق قرآن  :معتزله قرآن را مخلوق مى دانستند و نظر باين عقيده
فقهاء عليه فکر معتزله قيام کردند  .معتزله بعدا صفات معانى را

األشاعره ( اشاعره )

از خداوند نفى کردند ،صفات معانى يعنى قدرت  ،سمع و بصر و

اشاعره پيروان ابو الحسن اشعرى بودند  .اشاعره اعتقاد

کالم .

داشتند که ايمان تصديق به قلب و اقرار به لسان و عمل به

طریقه استداالل شان از عقائد:

ارکان آن از فروع ايمان است  .اشعرى در عقائد استدالل به

در استدالل به اثبات عقائد به قضاياى عقلى توصل داشتند مگر

مسلک نقل و عقل ميکند .

آنچه به عقل شناخته نشود .با احترام به عقل  ،احترام به شرع نيز

اگرصاحب گناه کبيره بدون توبه بميرد ،حق تعالى او را شامل

داشتند ،هرمسأله از مسايل را به عقل معامله مى کردند و اگر

مغفرت مى کند يا اينکه به شفاعت رسول اکرم مى بخشد يا

عقل مى پذيرفت  ،قبول و اال رد ميکردند .

آنکه به مقدار جرمش او را عذاب مى دهد ،اما اگر با توبه

نوت  :جهت فهم بيشتر از موضوع عقل  ،بايد اواخر عصر اموى و

بميرد عفو او بر حق تعالى واجب نيست ،چون خداوند موجب

عصرعباسى را مطالعه کرد تا تأثير فلسفه هندى و يونانى را که از

است و چيزى بر او واجب نمى شود.

راه فارسى ها به فرهنگ و ثقافت اسالمى رسيد دانست.

ابو الحسن اشعرى برخالف قدماى أهل حديث مانند امام

معتزله در عهد اموى ها  :اموى ها با معتزله طرف نبودند به دليل

احمد بن حنبل  ،بحث و استدالل و به کاربردن منطق را در

اينکه معتزله مشغول تدريس و علم بودند  .اما در عصر عباسى ها

اصول دين جايز شمرد و از قرآن و سنت بر مدعاى خود دليل

که فک ر الحادى و زندقيه بيشتر شد و براى مبارزه با اين افکار

آورد .

عباسى ها با معتزله همکارى کردند ،مامون عباسى خود را يکى

خليفۀ عباسى المتوکل بعد از رسيدن به خالفت دشمنى را با

از معتزله ميدانست .

معتزله پيش گرفت و فقهاء و علماء را از زندان رهاء کرد و

معتزله از جريان هاى اصلى کالمى در ميان اهل سنت است ،

ساحۀ را براى مبارزه علمى با معتزله باز گذاشت .

ايشان بر خالف اهل حديث  ،عقل و خرد را به تنهائى براى پيروى

در ساحۀ فکرى االشاعره در قرن سوم دو شخصيت بزرگ

از اسالم راستين کافى مى دانستند  .بعد ها اشاعره برخاستند و

ظهورکرد :

جانشين اهل حديث شدند .اشاعره را مى توان جمع ميان معتزله و

اول  :ابو الحسن االشعرى  :در  367هجرى در بصره تولد يافت

اهل حديث دانست ولى آنها نيز عقائد معتزله را مردود مى

و در علم کالم با معتزله طرف گرفت .

دانستند.
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فقه اسالمى

تفاوت فکری بین اشاعره و معتزله :

در مسجد بصره است و اين قضاوت درستى در حق او و

 ) 5نسبت به قرآن کريم  :معتزله معتقد باين اندکه قرآن مخلوق
است ،اشعرى راه وسط را پيش گرفت و گفت  :قرآن کالم اهلل و غير

پيراونش نيست ،زيرا آن سخنان آغازين روز جدايى او از
اعتزال بود به اين به مفهوم پيوستن وى به اردوگاه فکر اهل
حديث نيست  ،بلکه نخستين گام او در اقدام به ساخت

مغير و مخلوق نيست .
 ) 3مرتکب کبيره  :معتزله باين عقيده اند که صاحب کبيره با ايمان

منظومّۀ فکرى اعتدال ميان دو جريان متناقض افراط و تفريط
است .اگر چه در اين مسير موفقيت چندانى هم کسب نکرد.

و طاعت اش اگر توبه از کبيره نکند از آتش خارج نمى شود.
مذهب اشعرى پيروان بيشمار در عراق و سائر کشور هاى
مسلک االشعرى  ،مومن  ،فاسق در مشئيت خالق است اگر
بخواهد عفو ميکند و داخل جنت مى شود و اگر بخواد عقاب کند

اسالمى دارد .
امام الماتريدى  :محمد بن محمد بن محمود معروف بابى

به فسق اش و بعداً داخل جنت مى شود.
 ) 3شفاعت  ،اماميه باين باور اند که رسول کريم و مثل او امامان

منصور الماتريدى در محله سمرقند تولد و در سال  333وفات
کرد.اکثر علماء مذهب حنفى باين باور اند که تمام کار هاى

شفاعت مى کنند  ،معتزله باين عقيده اند که شفاعت از هيچ بنده
ماتريدى موافق به نظريات ابو حنيفه رضى اهلل عنه در عقائد
نيست  ،اشعرى مى گويد که رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
است  .افغانها در عقائد از مذهب ماتريدى پيروى مى کنند .
شفاعت اش مقبول است در حق مؤمنين که مستحق عقوبت باشند
( مطالعۀ تمهيدى در فقه حنفى و جعفرى توافق و تفاوت ؛
و به اذن خداوند شفاعت مى کند مثل ديگر انبياء .
 ) 9اشاعره در ابتدا در مقابل عقل گرايى افراطى معتزلى و
تأويل  ،توجه خود را به ظواهر قرآن و احاديث معطوف و با انکار

فضل غنى مجددى )
امام محمد غزالى اگر چه اشعرى است و تا حدود زيادى اصول
اشاعره را تحکيم و تثبيت نموده است ولى مبانى ديگرى به آن

نقش عقل و در ضديت با آن  ،مواضع سختى را اتخاذ کردند و
ها داد.
انتقادهاى زيادى عليه جريان عقل و عقل گرايى به راه انداختند .
اين حرکت دقيقاً بر خالف معتزله بود که محوريت را به عقل داده

عقل  :عقل قوى ترين ابزار تشخيص در اختيار بشر و برجسته

 ) 6اشاعره که از عقل گرايى و تأويل پرهيز داشتند ،در عمل و نظر

ترين تمايز بين انسان و ديگر موجودات است که در پائين

عقل گرا بودند و اين عقل گرايى در آثار پيروان اشعرى مشاهده

ترين درجۀ خود به طور متعارف همگان ( چه اهل ايمان و چه

ميشود .آنها در ميان دو روش متعارض عقل گرايى اعتزال و ظاهر

غير مؤمن ) از آن استفاده ميکنند.

گرايى اه ل حديث  ،روشنى عقل ـ نقلى برگزيدند و اعتدال روش

اشاعره از عقل گرائى وتأويل پرهيز داشتند ،در عمل و نظر

اشاعره است.

عقل گرا بودند و اين عقل گرايى درآثار پيروان اشعرى

 ) 6اشعرى و به ويژه پيروانش تالش کردند از ظاهر گرايى محض

مشاهده مى شود .آنها در ميان دو روش متعارض عقل گرايى

فاصله بگيرند و تضاد موجود ميان عقل گرايى و ظاهر گرايى را تا

معتزليان و ظاهرگرايى اهل حديث  ،روش عقلى ــ نقلى

حدودى از بين ببرند و بيشترين سعى آنان اين بود که اهل حديث

برکزيدند .

را وادار کنند تا به استفاده از عقل در مباحث اعتقادى روى آورند.

براى معلومات بيتشر از تعريف عقل و مقام عقل در ادبيات

اما تحوالتى که در منظومۀ فکر اشاعره پس از ابو الحسن اشعرى

اسالمى مراجعه کنيد به  :فضل غنى مجددى  ،روش فکر

( يعنى دوران باقالنى که از صاحب نظران نسل دوم مکتب اشعرى

معاصر اسالمى  ،جلد اول  ،فصل عقل و تفکر /

بودند.

است و جوينى ) رخ داد ،خشم اهل سنت را در پى داشت  ،موجب
نزديکى اشاعره به انديشۀ عقل گرايى شد و اين با نظام فکرى
اشعرى در بغداد و تدريس جوينى در نظاميه نيشابور تقويت شد .
 ) 7اگر برخى بر اين باورند که اشاعره با عقل گرايى موافق نيست
و به اهل حديث گرايش دارد ،منشأ آن سخنان ابو الحسن اشعرى
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