َ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 دوصدهفتاد و دو

مى 2020

شعبان

کتب تاريخ نامهاى قاريان معروف را حفظ کرده مثل :

تاریخ نماز تراویح

ابى بن کعب األنصارى ( ت  22هـجرى )  ،بن کعب تراويح
را  20رکعت مى خواند  ،معاذ بن الحارث األنصادى( ت

اسباب تعطیل آن درمراحل مختلف تاریخ

 36هـجرى)  ،قاريان که براى زنان امامت مى کردند

عالمه ابن المبرد الحنبلى ( 909هجرى ) در اصل نشأت نماز
تروايح در اسالم مى گويد ":صحيح نيست که عمر رضى اهلل

عبارتند بودند از  :تميم بن أوس الدارى (ت  10هـجرى ) ،
سليمان ابن ابى حثمة القرشى و عمرو بن حريث
المخزومى ( ت  58هجرى ).

عنه اولين بار نماز تروايح را وضع کرد  ،بلکه نماز تروايح از
زمان نبى صلى اهلل عليه وسلم مووود بود ،و اما عمر رضى

از اولويات مربوط به تراويح  ،ابو عبيد البکرى

اهلل عنه اول شخصى بود که مردم را به قارى يا امام واحد

األندلسى ( ت  154هـ ) در « المسالک و المماليک » از

ومع کرد ،مردم قبال انفرادى نماز تروايح را اداء ميکردند و

سفيان بن عيينه ( ت  495هـ ) روايت مى کند که اولين

عمر همه را به قارى واحد ومع نمود و نام گذاشت « تراويح»

شخص که صف هاى نماز را در اطراف کعبه در ماه

به دليل که بعد از هر چهار رکعت نماز گزاران استراحت مى
کردند.

رمضان ترتيب داد والى مکه از اموى ها خالد بن عبداهلل
القشرى ( ت  420هـ ) بود.

قبل از عالمه ابن المبرد به شش قرن ،شيخ المؤرخين الطبرى
مى نويسد که عمر امر صادر کرد و به تمام واليات اسالمى
نوشت تا مردم تروايح را بخوانند  ،و اين امر در سال 41
هجرى بود و عمربراى مردان قارى و براى زنان قارى
تخصيص داد و امهات المؤمنين نظر به موقف شان از اين
امر استثناء بودند و تراويح را با همه اى مردم اداء نمى
کردند و گفته ميشود که « ذکوان» خادم عائشه رضى اهلل
عنها براى امهات المؤمنين امامت ميکرد و قرآن را از روى
مصحف مى خواند.

در حکم فقيهى تروايح  ،نزد علماء أهل سنت نماز تراويح
« سنت» است نه «فرض» و ليکن بعض از علماء مى گويند
که وواز ترک آن در مساود نيست  ،به دليل اينکه شعار
مسلمين ميباشد و مانند شعار نماز عيد است  .علماء
گذاشتن چراغ ها براى روشنايى مساود در رمضان
مستحب يعنى پسنديده مى دانند و مى گويند عمر رضى
اهلل عنه اولين کسى بود که مسجد را در شبهاى رمضان
چراغان ميکرد و مى گويند که على بن ابى طالب رضى
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هـ )  .قارى ابو الحسن کمال الدين الحميرى االسکندرى

اهلل عنه در شب رمضان از مسجد مى گذشت و قنديلها را

المالکى ( ت  391هـ ) در هر شب نصف قرآن کريم را ختم

ديد گفت« :نور اهلل على عمر قبره کما نور علينا مساودنا» ،

ميکرد .

خداوند براى عمر قبرش را با نور داشته باشد که مساود ما

بعض از امامان معروف و مشهور ده ها سال مردم را در

را نورانى ساخت .

نماز تراويح امامت کردند مانند ابو على الحسن بن داود

با اينکه مسلمانان با پيروى از صحابه در خواندن نماز

القرشى األموى الکوفى ( ت  682هـ )  16سال متواتر نماز

تراويح در رمضان ادامه دادند ،بعض نظريات هم است که

تراويح را در مجسد وامع کوفه امامت کرد  .و ابو

نماز تراويح ( بدعت عمرى ) است و طوائف شيعه به استثناء

عبداهلل النيسابورى المزکى ( ت  692هـ )  36 ،سال براى

بعض امامان زيديه تراويح را بدعت مى دانند  .المقريزى (

مردم امامت نماز تراويح کرد و کريم الدين ابو وعفر

 518هـ ) مى گويد که فرقه نظاميه از معتزله مى گويند  :نماز

العباسى الخطيب ( ت  841هـ)  80سال تراويح را در

تراويح وواز ندارد.

مسجد وامع القصر در بغداد امامت کرد.

امامان مشهور :

منع سياسى

کتب تاريخ اسماء معروفترين امامان که نمازتراويح را به

اختالفات در مورد شرعى بودن تراويح مووود بود و اما

وماعت دادند ثبت نموده مانند :شيخ المفسرين امام الطبرى

سبب منع تراويح نشد  ،تراويح بقوت و امر سلطان در

( ت  640هـ ) و شيخ مقرنين  ،شيخ قارى ها « ابوبکر ابن

بعض اوقات و بعض نقاط وهان اسالم ممنوع ساخته شد

مجاهد البغدادى (ت 621هـ ) و شيخ واعظين امام ابن

 .فاطمى ها ( مؤسس دولت شيعه قاطمى ) در مراحل از

الجوزى ( ت  894هـ ) .

تاريخ حکومت شان در مصر و شام و حجاز امر به منع

امام ابن عساکر (  844هـ) مى گويد که شيخ او  ،ابا الفتح

نماز تراويح کردند  ،به دليل اينکه تراويح خالف مذهب

األنصارى المقدسى ( ت  869هـ )  ،نماز تراويح را در مسجد

شان است و از سنت پيامبر صلى اهلل عليه وسلم نيست و

على بن الحسن در دمشق امامت ميکرد و تعداد بسيار مردم

از سنت عمر است .

به خاطر صداى او ومع مى شدند .
ابن الوردى المعرى الکندى ( ت  419هـ ) مى نويسد که

ابن الجوزى ( ت  381هـ ) مى نويسد که خليفه فاطمى

استادش شيخ االسالم ابن تيميه الحرانى ( ت  425هـ ) نماز

المنصور اسماعيل بن القائم بأمر اهلل  ،با روش ود و پدر

تراويح را امامت کرد و من در عقب او نماز خواندم .

خود مخالفت کرد و نماز تراويح و نماز هاى سنت را قبل

المقدسى البشارى ( ت  690هـ ) حکايت مى کند که از يمن

از خارج شدن از تونس و رسيدن به مصر اوازه داد ،

ديدن نمودم و ديدم که باشندگان عدن در رمضان در نماز

مورخ ابن سعيد األنطاکى ( ت  185هـ ) و نويسد که در

تراويح ختم مى کنند و من براى شان امامت کردم و در آخر

سال  640هجرى خليفه فاطمى العزيز باهلل ( ت  653هـ )

دعا کردم و باين عمل تعجب نمودند.

نماز تراويح را در مصر منع ساخت و تمام أهل سنت متأثر
شدند.

مهارت بعض قارى ها  :بعض امامان در يک شب در نماز

اما بعداً الحاکم بأمر اهلل ( ت  144هـ ) بصورت مؤقت

تراويح قرآن کريم را ختم ميکردند مثل قاضى القضات

اوازه داد و بعدا براى ده سال تراويح را منع کرد و هر

دمشق ابو الحسن عماد الدين الطرسوسى الحنفى ( ت 415

کسى که نماز تراويح را مى خواند اعدام مى شد .
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امامت ووانان غير بالغ
با اينکه در اقامت نماز وماعت درامامت غير بالغ

المقريزى مى نويسد که در سال  699هجرى الحاکم امر به
کشتن رواء بن ابى الحسن به سبب خواندن نماز تراويح داد .
در ساحۀ شرقى خالفت عباسى ( الحشاشون ) يک شق از
فرقه اسماعيلى که از دولت فاطمى ودا شده بودند ،نماز
تراويح را در مناطق زير تسلط شان در فارس و خراسان

اختالف مووود است  ،اما اطفال در شهر هاى بزرگ و
حرم مکى امامت مى کردند و مردم در امامت اطفال نماز
تراويح را بجا مى آوردند.
المقدسى قديمترين مثال در تاريخ اسالمى را از مردم
شيراز به عنوان « أهل شيراز نماز تراويح را اداء مى
کردند و امامان همه غير بالغ بودند»  .ابن الجوزى ( ت

ممنوع ساختند.
همچنان در اثر گرسنگى و قعطى نماز تراويح و حتى ومعه و
نماز هاى وماعت معطل شد  .ابن الجوزى در تاريخ واقعات
و حوادث سال  169هجرى مى نويسد که در رمضان قعطى و
گرسنگى در بغداد شدت يافت تا واى که گوشت مرده ها را
مى خوردند و تعداد بسيار وفات کردند و نماز ومعه در
رمضان که از واوبات است متوقف ساخته شد و تراويح منع

 898هـ ) مى گويد که سلطان البويهيين در بغداد در سال
 ، 698ابى الحسين بن الرفاء و ابى عبداهلل بن الزواوى و
ابى عبداهلل بن البهلول که از بهترين قارى ها بودند
بصفت امامان رسمى براى امامت نماز تراويح انتخاب
کرد و همه آنها غير بالغ بودند و به نوبت امامت مى
کردند و مردم بخاطر آنها براى نماز وماعت تراويح
حاضر مى شدند.

شد.
در غرب اسالمى مؤرخ مغربى ابو العباس الناصرى ( ت
 4648هـ )  ،در کتاب خود « االستقصا ألخبار دول المغرب
األقصى » مى نويسد که تراويح به سبب بى امنيتى منع
گرديد .او اضافه ميکند :زمانيکه سلطان عبدالملک بن
زيدان کشته شد  ( ،السعدى سلطان المغرب المتوفى 4910
هجرى ) برادر خود الوليد بن زيدان (  4018هـ ) را بيعت کرد
 ،فتنه در شهر فارس شروع شد و نماز ومعه و تراويح در

در حجاز و مصر عادت بود که طفلى که قرآن کريم را حفظ
ميداشت نماز تراويح را امامت مى نمود و يکى از آنها
 42سال عمر داشت  .ابن وبير اثناء سفر خود در نجد
تعداد زياد از غير بالغين را ديد که تراويح را در حرم
مکى امامت مى کردند  .ابن بطوطه ( ت  449هـ ) در سفر
هاى خود درماه رمضان از أهل مکه حکايت ميکند که
غير بالغين نماز تراويح و ختم قرآن کريم را امامت

مسجد وامع القرويين براى مدتى معطل شد .

ميکردند و در شب هاى اخير رمضان پدر يکى از آنها
وليمه در منزل خود ترتيب ميداد و مردم را دعوت مى

وماعت هاى متعدد در حرم مکى :
در حرم مکى چندين وماعت براى تراويح به حسب مذاهب
مختلف صورت ميگرفت  ،و اين يکى ديگر از نمونه هاى بى
اتفاقى مسلمانان بود .امام شافعى در مقام ابراهيم  ،امام
حنفى درمقابل حجر اسماعيل  ،امام مالکى بين الرکنين
اليمانى و الشامى و امام حنبلى در مقابل حجر اسود نماز
وماعت و تراويح را امامت مى کردند  .مجير الدين العليمى

کرد.
در ترومه قاضى الشافعى والل الدين البلقينى (ت 521
هـ ) آمده که قبل از بلوغ قرآن کريم را حفظ و براى مردم در
نماز تراويح امامت کرد.
امام ابن حجر در سال  458هجرى درسن  42سالگى در
حرم مکى براى مردم در نمازتراويح امامت کرد .

الحنبلى ( ت  925هـ ) اين مورد را مى آورد.
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نظر اسالم در مورد طاعون و قحطی و بیماری و
امراض سریع انتشار

تعداد رکعت های تماز تراویح و مؤلفات
مقدار رکعت هاى نماز تراويح در طول تاريخ به اساس

روايات اسالمى در مورد نظام سنن الهى که خداوند در
بشر و کائنات گذاشته  ،خداوند سبحانه مى فرمايد:

مذاهب اختالف داشت ،در حرمين شريفين ( مکه مکرمه
و مدينه منوره ) عدد رکعت ها در بيشتر از يک هزار سال
متفاوت بود و در نصف قرن  41هجرى در زير تسلط حکومت

«فلن تجد لسنت اهلل تبديال و لن تجد لسنت اهلل تحويال»
(فاطر . ) 16:بر خالف فلسفه هاى ديگر که تنها اسباب و
نتائج مادى را ميدانند و باساس رياضيات حساب مى

سعودى رکعت هاى نماز تراويح يکى شد.
مردم مکه  ،قسميکه ابن بطوطة مى گويد تراويح را 20

کنند ،اما در منهج اسالم اسباب بعض آن مادى مباشر و
ب عض ديگر معنوى غيبى ميباشد  ،و تفسير منطقى

رکعت مى خواندند و بعد از آن سه رکعت وتر  .اما مردم
مدينه منوره قراريکه النووى (ت  343هـ ) از قول امام

ظواهر تعلق به اهداف معين نظام کائنات بطور کل ضمن

شافعى مى گويد گه  29رکعت  ،که  6رکعت آن وتر بود اداء

نظام قوانين عليا که تصميم گرفته شده براى حاضر و
آينده.

مى نمودند .

اهداف و قوانين عليا سنن الهى و يا سنن ربانى يعنى :
السخاوى معلومات مى دهد که در اواخر قرن هشتم محدث
الحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقى الکردى ( ت  503هـ )

نواميس( قوانين الهى ) که اهلل تعالى براى نظام کائينات
وضع نموده عبارتند از .

عرف مردم مدينه را تغيير داد و تراويح را  20رکعت اداء کرد
سنن که تعلق به ابتالء { فتنه ،امتحان  ،آزاميش) و ضراء

و بعد از تراويح  6رکعت وترخوانده مى شد.

} سختى } به حسب مفاهيم و تعبيرات قرانى  ،ارتباط به
طغيان يا سرکشى بشر و فساد در روى زمين است ،

مؤلفات :

خداوند مى فرمايد { :ظهر الفساد فى البر و البحر بما

فضل التراويح  ،الحافظ ابى بکر محمد بن الحسن النقاش (
کسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم

ت  684هـ )

يروعون } ( الروم  { . ) 14:فساد در دريا و خشکى ظاهر

کتاب التراويح  ،امام حسام الدين الشهيد( ت  863هـ )

شد به وهت کار هايى که مردم کردند تا به اين وسيله

کتاب التراويح  ،مفتى خوارزم ابى العباس احمد بن
بعضى از آثار اعمال آنها را به ايشان بچشاند تا

اسمعيل التمرتاشى الحنفى ( ت  300هـ )

شايدبازگردند}  ،مراد از فساد در زمين  ،مصايب و بال

صالة التراويح  ،محدث ابن عبدالهادى الجماعيلى الحنبلى
هاى عمومى مانند زلزله  ،خشک سالى  ،قحطى،

( ت  411هـ )

امراض سارى  ،ونگها  ،از بين رفتن امنيت و همه

ضوء المصابيح فى صالة التراويح  ،و اشراق المصابيح فى
بالهايى که نظام وهانى را برهم مى زند است .خداوند مى
الصالة التراويح  ،قاضى القضات تقى الدين السبکى
الشافعى ( ت  483هـ )

فرمايد نزول اين بال ها در اثر اعمال مردم و به خاطر
شرکى است که مى ورزند و گناهانى است که مى کنند

إقامة البرهان على کمية التراويح فى رمضان  ،ابى الضياء
وخداوند اين بال ها را ظاهر نمود تا شايد عاقبت و وبال

الغيثى الشافعى ( ت  948هـ )

بخشى از اعمالشان را به آنها بچشاند( در حاليکه از

المصدر  :الجزیرة
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بسيارى از اعمال آنها نيز چشم پوشى و عفو نموده ) تا بلکه

فضيلت و خوبى در تمام ساحات حرکت نمائيم  ،اما

آنها از شرک و معصيت دست کشيده و به سوى توحيد و

ويروس چند روز مى ماند و از بين ميرود إن شاء اهلل

اطاعت بر گردند.

مثليکه ويروس هاى گذشته مانند طاعون در تاريخ آمد و
رفت و تنها عبرت و درس آن براى آنانکه صاحت خرد

سنن متعلق به سراء و فتح برکات از آسمان و زمين ،

باشند باقى مى ماند .

استجابت ربانى براى اصالح در زمين و تقوى و استغفار از
خ طا و عيب ها { و لو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا

آیا ویروس و حوادث طبیعی  ،حوادث غیر منتظره عذاب

عليهم برکات من السماء و األرض و لکن کذبوا فأخذناهم

از جانب الله است ؟

بما کانوا يکسبون } ( األعراف  { . ) 93 :و چنانچه مردم شهر

در وواب علما مى گويند  :ابتالء  ،گرفتارى  ،بيمارى

و ديار ها همه ايمان آورده و پرهيزگار مى شدند همانا ما

،آلودگى  ،که در واقعيت زندگى انسان پيش ميشود ؛

درهاى برکاتى از آسمان و زمين را بر روى آنها مى گشوديم و

در وملۀ سنن زندگى است ،به عبارت ديگر ارتباط

ليکن( چون آيات و پيغمران ما را ) تکذيب کردند ما هم آنان

مستقيم به روش حيات انسان دارد  ،انسان بحيث فرد و

را سخت به کيفر کردار زشتشان رسانيديم .آيۀ مبارکه نشان

وماعت يا گروه از سنن حوادث و فتنه و آزامايش سالم

ميدهد که از سنن الهى است که برکات و خير زمانى بر مردم

نمى ماند و حتماً متأثر به آنچه نازل ميشود به اختالف

ميرسد که ايمان آورند و عمل خوب انجام دهند به عبارت

مدارج و مراتب و منزلت که دارد متأثر مى گردد .ابتالء

ديگر آرامش و برکت ارتباط به اعمال خود انسان دارد و از

ممکن است به خير باشد و ممکن است به شر باشد.

وانب ديگر سخت گيرى نيتجه اعمال زشت خود انسان
ميباشد.

خداوند ميفرمايد  { :کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم
بالشر و الخير فتنه و إلينا تروعون } ( االنبياء.)68

وباء کووید  49یا کورنا  ،از سنن ابتال و اسباب آن عبارت

هر کسى چشنده مرگ است و ما شما را {چنانکه

است از  :فساد در تعامل با محيط زيست و منابع طبعيت ،

سزاواراست } به نوعى خير و شر { که تهيدستى} ،

ظلم به انواع و اقسام آن در وهان  ،استخفاف ( کم شمردن )

ثروت ،سالمت  ،بيمارى ،امنيت و بالست} آزمايش مى

ايمان و ا خالق و مبادى و قيم  .انواع فساد بدروۀ رسيد که

کنيم  ،وبه سوى ما بازگردانده ميشويد.

توازن کونى را برهم زد  .از سنن خداوند در اين حالت است که

ابن کثير در تفسير اين آيت مى گويد :شما را به مصائب

نهايت آنانکه امانت الهى را بجا آورند و از اعمال سوء منع

يک بار  ،و به نعمت بار ديگر تجريه مى کنيم  ،تا ببينيم

کنند نجات است { فلما نسوا ما ذکروا به انجينا الذين ينهون

کى شکر مى کند و کى کفران نعمت مى کند  ،کى صبر

عن السوء و أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما کانوا

مى کند و کى يقنط  ،يأس از خير  ،مأيوس مى شود.

يفسقون}( األعراف  ( . )438 :پس چون آنچه را که به آنان تذکر
داده شده بود فراموش کردند ،ما کسانى را که از کار بد نهى

از ثوابت اسالم ايمان به قدر ،خير و شر آن است  ،چه

مى کردند نجات بخشيديم و آنها را که ستم ورزيدند به

حکمت خداوند را درک نمائيم يا درک نکنيم  ،و اما اين

سزاى آنکه نافرمائى مى کردند به عذابى سخت گرفتار نموديم .

ايمان راسخ است  ،اما اين راسخ به قضا و قدر مسلمان

با فهم و اداراک واقعيت ها در روش سنن الهى  ،وظيفه و

را مانع تدبر و موعظه نميشود  .در حالت حوادث طبيعى

واوب بر ما است که براى تغيير کوشش کنيم و بطرف

که مردم صالح و گنهکار را شامل ميشود  ،هوشدار و

5

شماره دوصد و هفتاد ودو

مى2020

فقه اسالمى

تذکر براى بشريت عموما است با هر اندازه که در مدنيت و

امنيت نباشد  ،نعمت امنيت را مى داند  .انسان

پيشر فت مادى و عملى دست يافته باشد تا وانب روحى و

به طبيعت بشرى که دارد غافل مى شود و نعمت

اخالقى را ناديده نگيرد و رابطه اش را با خالق مستحکم تر

هاى الهى را فراموش ميکند .

خداوند

سازد و به مبادى و قيم اساسى مثل عدالت اوتماعى ،

ميفرمايد  { :الم تروا أن اهلل سخرلکم ما فى

زندگى مسالمت آميز و احترام کرامت انسانى و همکارى با

السموات و ما فى االرض و اسبغ عليکم نعمه

يکديگر در امور خير و تقوى پابندى داشته باشد.

ظاهرة و باطنة و من الناس من يجادل فى اهلل

ابتالء ( فتنه و آزمايش  ،گرفتارى ) باين معنى انتقام

بغير علم و ال هدى و ال کتاب منير } ( لقمان :

خداوند را از انسان نمى دهد و خداوند براى بندگان روف

 .)20آيا نديد که خداوند آنچه را در آسمانها و

ومهربان است ( إن اهلل بالناس لروف رحيم ) البقره . )41 :

آنچه را در زمين است براى شما مسخر کرده ،و
نعمتهاى ظاهرى و باطنى خود را بر شما ارزانى

چند مثال  :خداوند وهان را خلق نمود و وهان به قانون الهى

داشته است ؟ ولى بعضى از مردم بدون هيچ

در حرکت است  ،مساحت بيشتر زمين را آب مى سازد  ،چرا؟

دانش و هدايتى و بدون هيج کتاب روشنگرى،

از روش الهى است  ،خداوند براى خير انسان که در کره اى

در بارهى خداوند به ودال و ستيز ميپردارند{ .

زمين زندگى دارد به علم قديم خود اين فيصله را کرده  .اما

إسباغ به معناى گسترانيدن و توسعه دادن است

ما ميدانيم که گرمى زمين سبب  ،بلند رفتن آب بحر و طوفان

}.

مى شود  ،زمين خراب مى شود  ،گرمى بيشتر مى شود ،



و هوشدار دادن بنده که براى حفظ وان و کمک

زراعت صدمه مى بيند  ،عمران خراب ميشود  .پس وظيفه و

به خداوند پناه برد و از خداوند کمک بخواهد ،

مسئوليت ما حفظ طبيعت و خصوصيت هاى آن است  .اما

و انسان به طبيعت بشرى که دارد در اوقات

انسان چه کرد ؟ اعمالى را انجام داد و اسلحه هاى اتمى

مشکالت و مصائب وستجو به کسى ميکند که

ساخت و گاز را بيشتر خارج کرد  ،چه شد ؟ حرارت زمين باال

او را کمک و نصرت بدهد .اگر انسان درک کرد

رفت  ،محيط زيست خراب شد  ،در خرابى زمين و سيالبها و

که خداوند با بنده است در حالت مشکالت

طوفان انسان رول داشت  ،پس اگر آب بحر باال مى شود و

انسان اطمينان در نفس خود ميداشته باشد يا

زمين غرق شود کى مسئول آن است ؟ آقا قضا و قدر است ؟

پيدا ميکند  .بنده در حاالت شدت و مشکالت

يا  ....انتقام الهى از گناهان ما است ؟ يا خود انسان سبب آن

با دعا و تضرع بخداوند پناه ميبرد  { .و إذا

هست و قيمت را بايد انسان پرداخت کند و از وانب ديگر

عشيهم موج کالظلل دعوا اهلل مخلصين له

مسلمانان باين عقيده اند که در آخرت نيز از خرابى زمين

الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد و ما

سؤال مى شوند و وزاء مى بينند پس اين حوادث انتقام از

يجحد باياتنا إال کل ختار کفور} ( لقمان ،) 62 :

وانب خداوند نيست.

و هر گاه( دريا طوفانى شود و ) مووى مانند
کوهها آنها را فرو گيرد در آن حال خدا را با

آفت و بالء به یک هدف و مقصد می آید :


عقيده پاک و اخالص کامل در دين مى خوانند و

ياد آورى مردم به نعمت هاى خداوند  ،زمانيکه

چون باز به ساحل نجاتشان رساند بعض بر سبيل

انسان مصاب به مصيبت و بالء شود  ،مثال وقتيکه

قصد( طاعت و شکر خدا) باقى مانند ( و بعضى به

مريض ميشود نعمت صحت را ميداند  ،زمانيکه

6

شماره دوصد و هفتاد ودو





مى2020

فقه اسالمى

کفر شتابند) وآيات ما را انکار نمى کند وز آن کس که

)  .شديد ترين مردم به ابتالء انبياء و بعد از آنها صالحين

غدار و عهد شکن و کافر و نا سپاس است .

و به همين ترتيب تا ديگران .

{ فلوال إذ واءهم بأسنا تضرعوا} ( االنعام . )16 :پس

ابتالء که هوشدار براى معصيت مى آيد شامل تمام

چرا هنگاميکه شدت و عذاب ما به آنها رسيد

تصرفات و اعمال انسان ميباشد  ،رابطۀ انسان با خالق ،

تضرع و زارى نکردند ....

رابطه انسان با انسان  ،رابطه انسان با کائنات و محيط

ممکن مصائب و ابتالء ها تحذير ( هوشدارقبلى ،

زيست  ،اگر بدقت بررسى شود ديده ميشود که تصرفات

سرزنش دوستانه و يا تذکر) براى بندگان در افتادن

و رابطه انس ان با تمام اين امور خراب شده و در اين روزها

به معصيت و گناهان باشد .از رحمت خداوند است

که صداى ويروس کورنا بلند شده  ،دانشمندان و

که بنده را هوشدار ميدهد تا مرتکب گناه نشود زيرا

صاحبان عقل يا عقالء دروهان مردم را دعوت مى نمايند

معصيت براى انسان و وامعه ضرر ميرساند ،

تا تمام روش ها وسلوک غلط خود را مراوعه نمايند ،

هوشدار براى تمام انسانها بطور عموم چه مؤمن و

دانشمندان مى گويند که خط فاصل بين تاريخ معاصر

غير مؤمن است  .در اينجا بتالء و مصائب و

بشر بين قبل از کورنا و بعد از کورنا مى باشد  ،خلل و

هوشدار هاى قبلى  ،انتقام از وانب اهلل نيست بلکه

عدم توازن در مبادى اخالق  ،اقامت عدالت بين مردم ،

هوشدار و واقف ساختن انسان است تا عمل زشت

عدم عدالت در توزيع ثروت  ،عدم توازن درتعامل با

را انجام ندهد  .خداوندميفرمايد { و ما أصابکم من

طبيعت و عدم حفظ محيط زيست از خرابى  ،ونگ ،

مصيبة فبما کسبت أيديکم و يعفو عن کثير} (

ظلم ،استبداد همه نتيجه گناهان است که بايد از آن توبه کرد .

الشورى ( . ) 60 :و هر ( گونه ) مصيبتى به شما برسد
موقعیت و وظیفۀ دین در زمان ویروس کورنا :

به سبب دستاورد خود است و ( خدا) از بسيارى در
مى گذرد)..

مهمترين وظيفه دين در وقت طاعون کورنا عبارت است

قابل مالحظه و دقت است که اهلل سبحانه و تعالى رسول خود
صلى اهلل عليه و سلم را به مقام آخرين انبياء افتخار بخشيد و

از :


تقويت انسان به طاقت و انرژى ايمانى و معنوى

به فضيلت آنحضرت أهل عصيان را از عقوبت هالکت عموم

 ،تا در مقابل مشکالت مقاومت کرده بتواند ،

که در دنيا براى اقوام گذشته پيش شده بود معاف کرد و

طب نيز تقويت معنوى و ايمانى را در بهبود

حساب را به آخرت گذاشت .ابو هريره رضى اهلل عنه گفت ،

صحت البته در پهلوى تداوى حتمى و ضرورى

براى رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم گفته شد  ،يا رسول اهلل :

ميداند  .تناول غذاء و مواد مفيد که سبب قوت

ادع اهلل على المشرکين  ،قال  ( :إنى لم أبعث لعاناً ،و إنما

وسم مى گردد  ،ابن کثير در تفسير آيۀ 484

بعثت رحمة* مسلم)  .يا رسول اهلل  ،از خداوند براى مشرکين

االعراف مى گويد :طيبات  ( :کل ما أحل اهلل

لعنت بخواه  ،فرمود :من لعنت کنند مبعوث نشدم بلکه براى

تعالى  ،فهو طيب نافع فى البدن و الدين  ،و کل

رحمت مبعوث شده ام .

ما حرمه فهو خبيث ضار فى البدن و الدين .

ابتالء عام براى مؤمن و غير مؤمن است ،بلکه مؤمن شديدتر

طيبات همه آنچه را خداوند حالل ساخته ،طيب

به ابتالء روبرو مى شود  ،براى اينکه ايمان برايش صبر در

و منفعت براى بدن و دين دارد  ،و همه آنچه را

مقابل بالء است .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مى فرمايند:

خداوند حرام ساخته خبيث است و براى بدن و

{ أشد الناس بالء االنبياء  ،ثم الصالحون  ،ثم االمثل فاألمثل

دين ضرر دارد .
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تأکيد و تووه و عنايت به نظافت  .اولين درس و

اسالم با همه مردم يکسان تطبيق و عملى ميشود  .رسول

عنوان در فقه اسالمى باب طهارت است  ،دروازه

اکرم صلى اهلل عليه وسلم مى فرمايند  { :و خالق الناس

داخل شدن به عبادات طهارت است  ،وضو  ،غسل

بخلق حسن * الترمذى) دعا براى غير مسلمانان و رحمت

و غيره .

و کمک کردن با ايشان در اسالم تعامل مشروع است و



تدابير صحى که مانع انتشار ويروس مى گردد .

انسان در مقابل آن از خداوند اچر مى گيرد  .دعا نوعى از



تووه و عنايت به ارزشهاى مؤسسات صحى.

انواع « بر» يعنى خوبى و احسان است و ما مسلمانان به



کمک به مردم به داکتران و نرس ها و کمک براى

بر و احسان با تص قرآن کريم و سنت رسول اهلل صلى اهلل

مريضان و کمک براى فقراء  .رسول اکرم صلى اهلل

عليه وسلم مامور شده ايم  .علماء اتفاق نظر دارند که

عليه و سلم در وواب سؤال که دوستداشتنى انسان

دعاى صحت براى غير مسلمانان و خواستن شفا از مرض

نزد خداوند کيست فرمودند  :أحب الناس إلى اهلل

براى شان وواز دارد .انس بن مالک رضى اهلل عنه از نبى

تعالى انفعهم للناس  .دوست داشتنى مردم نزد

صلى اهلل عليه وسلم روايت ميکند که گفت { :ال يؤمن

خداوند کسانى اند که نفع شان براى مردم ميرسد.

أحدکم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه * بخارى و سلم }
مراد در اين حديث برادرى عمومى که شامل مسلمان و

تقدیم صحت بدن نسبت به اقامت عبادات به چه دلیل ؟

غير مسلمان ميشود  .چنانکه واوب است که مسلمان

تعليمات اسالمى دعوت به حفظ حيات و حمايت نفس از

براى خود دعا شفا مى کند براى برادر مسلمان و غير

تمام مشکالت و امراض مى کند و حفظ نفس از مهمترين

مسلمان نيز دعا کند .

مبادى و قيم اسالمى است  .در قرآن کريم ميخوانيم که انسان
در وقت که حياتش بخطر باشد اگر لفظ کفر را بزبان بياورد و

در دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين آمده  :و قال ابن

قلبش مطمئن به اسالم باشد گناهکار نمى شود زيرا نفس

العماد  :أن يحمل على عموم األخوة ،حتى يشمل الکافر

خود را حفظ ميکند .

فيحب ألخيه الکافر ما يحب لنفسه )  .براى حمل ميشود

{ من کفر باهلل من بعد ايمانه إال من اکره و قلبه مطمئن

باالى مسلمان و کافر يعنى آنچه را انسان براى خود

بااليمان و لکن من شرح بالکفر صدراً فعليهم غضب من اهلل و

پسنديده مى داند براى برادر کافر و مسلمان خود

لهم عذاب عظيم } ( النحل  ( . ) 403 :هر کس پس از ايمان

پسنديده بداند و آنچه را براى خود پسنديده نمى داند

آوردنش به خدا کافر شود { به عذاب خدا گرفتار آيد} ،مگر

براى کافر و مسلمان پسنديده نداند.

کسى که به کفر مجبور شده {اما} دلش مطمئن به ايمان

منبع  :المجلس األوربی لإلفتاء و البحوث /

است ،ولى آنان که سينه براى پذيرفتن کفر کشاده اند،
خشمى سخت از سوى خدا بر آنان است و آنان را عذابى بزرگ
خواهد بود.
حکم دعای صحتمندی و شفا برای غیر مسلمانان
بعضى مسلمانان تصور خاطى و فکر کرده اند که تعامالت
اخالقى فقط بين مسلمانان است و اين تصور و فهم خاطى و
مخالف فهم صحيح اسالم است  .به دليل اينکه اخالق در
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