َ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“.

شيخ
شمارۀ دوصدهفتاد و سوم
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رمضان/شوال

آیا جواز دارد که از پول زکات برای دفاع از قضایای حقوق
انسان و دفاع از حقوق مظلومین و محرومین و ستمکشیده ها

لذا مانع در صرف زکات در اين ساحه از باب تعاون در

استفاده نمود ؟

خير و تقوى و سهم گيرى براى آزادى مستضعفين و
بيچاره ها و گرفتن حقوق مظلومين نيست  .عالمه دکتور
يوسف القرضاوى

الحمدهلل ،و الصالة و السالم على رسول اهلل  ،و بعد:
دفاع از مظلومين و ستمکشيده گان و بيچاره گان در زمين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال در مورد عذاب قبر

از اهداف اسالم است ،تا درجۀ که قتال در مورد آن شرع
يافته تا مظلومين را از ظلم جبارين خالص کرد .خداوند
متعال مى فرمايد  { :و ما لکم ال تقاتلون فى سبيل اهلل و

آیا عذاب قبربا جسد است یا با روح و یا با روج و جسد
الحمدهلل و الصاله و السالم على رسول اهلل  ،و على آله و

المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون
صحبه و من اتبع هداه  ،و بعد :
ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها و اجعل لنا من لدنک
در امور غيبيات به تفاصيل داخل نمى شويم  ،و همچنان

ول ياً و اجعل لنا من لدنک نصيرا} ( النساء.)57 :

کوشش نمى کنيم تا ترتيب آنرا بدانيم  ،به دليل اينکه از
فهم آن عاجز مى باشيم و و سائل در دست نداريم تا حقائق
« و چرا در راه خدا و ( بمنظور حمايه و نجات) مردان و زنان و
اشياء و اصل آنرا معرفت حاصل کنيم و ما به تمام امور
کودکان ناتوان جنگ ( جهاد) نميکنيد؟ آن( بيچارگانى) که
غيبى امر شده ايم تا ايمان بيآوريم  .خداوند تعالى مى
ميگويند :پروردگار ما ! ما را از اين ديارى( مکه يا هر
فرمايد { :الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصالة}
شهرى که در آن ظلم حکمفرما باشد) که باشندگان آن

(البقرة « .)3:آنانکه ايمان آرند به غيب  ،و نماز برپا

ستمگارند بيرون آورد و براى ما از جانب خود حامى و
دارند».
سرپرستى معين گردان و از نزد خود ياور و مددگار براى ما
ايمان مى آوريم به غيب و حقيقت و شکل آنرا به خداوند
مقرر فرما» .
عليم و خبير مى گذاريم  .بهترين منهج براى معامله به
انفاق و مصرف کردن در اين ساحه داخل مصرف ( فى سبيل
امور غيبيات قول خداوند است { و يسالونک عن الروح
اهلل ) که يکى از جهات مصارف هشتگانه زکات که در آيۀ
( ) 06سورۀ التوبه آمده ميباشد.
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جواب  :عقد نکاح با شخص ديگر در حالى که در

عذب قبر/

عقد نکاح شوهر بود باطل است و خانم باين کار خود
قل الروح من أمر ربى و ما أوتيتم من العلم إال

داخل گناه شده و همچنان کسانيکه از موضوع

قليال}(اإلسراء « . )57:و در باره روح از تو مى پرسند بگو

اطالع داشتند و در عقد دوم موافقه کردند نيز

روح از{ سنخ} فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز

گناهکار شده اند و اين امر بر آنها حرمت دارد ،

اندکى داده نشده است ».

خداوند نکاح ازدواج شده را حرام ساخته است  .در
قرآن کريم مى خوانيم  ( :حرمت عليکم أمهاتکم ) و (و

آیا عذاب با روح و بدن است یا تنها با روح ؟ اهلل بهتر ميداند

المحصنات من النساء ) ( النساء . ) 02-03

و ظاهر امر اين استکه با روح و بدن ميباشد .ممکن گفته
شود که ما قبر را باز کرديم و مالحظه کرديم که بدن سالم

باالى خانم و مرد واجب است تا روابط که بين شان از

است  ،خداوند ميداند به کيفيت عذاب و در بدن  ،به هر حال

عقد بوجود آمده آنرا لغو سازند و همبستر نشوند،

انسان در قبرش يا عذاب مى شود و يا در نعمت ميباشد  ،و

همبستر شدن در اين حالت زنا به حساب مى آيد .

قبر يا بستان از جنت است و يا خندق از آتش .

خانم کوشش کند تا طالق اش را بدست آورد و اگر

مى گويم که حقيقت انسان روح است و جسم مجرد غالف آن

مانع از طرف شوهر براى طالق بود به محکمه

است لذا جسم انسان تغير ميکند  ،نمو ميکند و مريض

مراجعه کند تا عقد اش را ملغى سازد و بعد از

ميشود و خالياى جسم تغير مى کند و ميمرد و خالياء ديگر

تکميل عدت طالق از شوهر ميتواند ازدواج نمايد .

نشوء و نمو ميکند و شايد يک عضو از جسم قطع شود و در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر حال حقيقت انسان همان است که بود  ،عبرت در نفس
انسانيت و با روح و عقل و اين اشياء جوهر انسان است و در

خداوند کسی را که بخواهد گمراه میکند و کسی را
که بخواهد هدایت میکند

حقيقت ثواب و عذاب باالى آن تطبيق مى گردد  ،عالقه و
رابطه با جسم است که ما کيفيت آنرا نمى دانيم و ليکن روح

سنن خداوند درهدایت و گمراهی

اساس است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درعالم مخلوقات سنن يا قوانين است که حاکميت
دارد و همچنان امورى است که باالى زندگى مردم

زنی با شخص دوم ازدواج کرده در حالیکه تا هنوز در

حاکميت دارد .

عقد نکاح شوهراول است
سؤال  :خانمى در يک کشور با جوانى ازدواج کرد و

قول خداوند  { :فيضل اهلل من يشاء و يهدى من يشاء}

بعداً با هم اختالف نموده به کشور اصلى خود بازگشت

خداوند کسى را که بخواهد هدايت ميکند و کسى

نمود و در انتظار رسيدن طالق نامه بود  ،اما مدتى

راکه بخواهد گمراه مى سازد  { .سوء فهم از مصادر

گذشت و طالق نامه نرسيد  ،بعد از يک مدت جوان

شريعت خصوصا قرآن کريم و سنت نبوى صلى اهلل

ديگر از او درخواست ازدوج نمود و يک شيخ بدون

عليه وسلم } .

اينکه از موضوع شوهر اول اطالع داشته باشد عقد

بعضى مردم از سوء فهم ميخواهند اين آيات را دليل

نکاح نمود.

به جبر و اينکه انسان مخيرنيست يعنى صاحب
2

شماره دوصد و هفتاد وسوم

جون 0606

فقه اسالمى

و هر که گمراه شد پس جز اين نيست که گمراه ميشود

هدايت و گمراهى /

بر ضرر خود ) .
اختيار نيست و خداوند انسانرا هدايت ميکند و يا
گمراه مى سازد تأويل ميکنند و در امور زندگى از همين

در سورۀ فصلت  20 :ميخوانيم  { :من عمل صالحا

سوء فهم استفاده کرده کسيکه روزه نمى گيرد و يا نماز

فلنسفه و من أساء فعليها و ما ربک بظالم للعبيد }

نمى خواند ويا حج نميرود و عبادات

هر که عمل نيک انجام دهد به نفع خودانجام ميدهد
و هر که کارى بد انجام دهد پس وبال برويست و
نيست پروردگار تو ستم کننده بر بندگان .

راعملى نمى کند مى گويندخداوند نخواسته که اين
اعمال را بنده انجام دهد .

در روشنى اين آيه مبارکه و آيات ديگر ضاللت يا
صحيح است که هدايت از جانب خداوند است و خداوند

گمراهى و هدايت در نفس هاى انسانها است  .در

براى انسان عقل عطا کرده تا خوب و بد گمراهى و

سورۀ البقرة  05 – 00 :ميخوانيم  :و ما يضل به إال

هدايت را تميز کند و يکى از اين دو راه را انتخاب

الفاسقين * الذين ينقضون عهد اهلل من بعد ميثاقه و

نمايد .

يقطون ما أمر اهلل به أن يوصل و يفسدون فى األرض

قول خداوند  { :فيضل اهلل من يشاء و يهدى من يشاء }

إولنک هم الخاسرون }  .و گمراه نمى کند به آن مگر

معنى آن اين نيست که هدايت و گمراهى جبر است و در

فاسقان را * کسانيکه عهد خداوند را پس از تحکيم

آن اختيار نيست و انسان سلب اختيارميباشدبلکه امر

و تأکيد آن نقض ميکنند و قطع مينمايند آنچه را که

هدايت و گمراهى موکول به ارادۀ انسان و اختيارش با

خداوند به پيوند آن امر فرموده است  ،و فساد

تمام آزادى ميباشد .

ميکنند در زمين  ،آن گروه خود زيان کاران اند .
پس در نفس ها استعداد و آمادگى براى هدايت و

در سورۀ األنعام آيه  462 :ميخوانيم  { :قد جاء کم بصائر

ضاللت و گمراهى است .

من ربکم فمن ابصر فلنسفه و من عمى فعليها و ما أنا
عليکم بحفيظ } بدون شک آيات و دالئل روشنى از

نوت  :هدايت و ضاللت مى آيد طبق يا مطابق سنن

جانب پروردگار شما براى شما آمد ،پس هر که ( در

الهى باين معنى کسيکه بخواهد گمراه شود خداوند

روشنى آن حق را ) به بيند به سود خود او است و کسيکه

او را گمراه ميسازد و کسيکه بخواهد هدايت شود

نا بينا شود ( از ديدن حق چشم بپوشد ) بزيان خودش

خداوند او را هدايت ميکند و از سنن الهى است که

ميباشد  ،و من نگهبان شما نيستم ( بلکه من پيغمبرم و

انسان تا خودش تغيير را در وجود خود نياورد

رسالت من تبليغ احکام الهى است ) .

خداوند حالت او را تغيير نميدهد يعنى بايد تغيير
در خود انسان پيش آيد اين تغيير ممکن به طرف

در سورۀ اإلسراء  47 :ميخوانيم  { :من اهتدى فإنما

هدايت باشد و يا بطرف گمراهى و ضاللت و در سنت

يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها }  ( .هر که راه

هاى خداوند تغيير و تبديل راه ندارد .

ياب شد جز اين نيست که راه ياب ميشود براى نفع خود

فلن تجد لسنت اهلل تبديال و لن تجد لسنت اهلل
تحويال * فاطر . 23 :
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معتزله  :اولین حرکت عقالنی در ساحۀ اسالمی

درمورد مرتکب کبيره گفتند که نه مؤمن است و نهم کافر
بل فاسق اند.

در ميراث فکر اسالمى هيچ فکر قابل بحث و مشکالت
بيشتر از فکر معتزله نيست  ،اسم معتزله معانى زياد را
حمل ميکند خصوصاً در مبارزه با احمد بن حنبل در مسأله
خلق قرآن.براى رسيدن به فهم افکار معتزله و منهج و روش
علمى آن ممکن نيست بدون معرفت به نشأت و مراحل تاريخ
دينى  ،سياسى که در محيط آن فکر معتزله نشأت کرده است
معلومات بدست آوريم .پيروان فکر معتزله کوشش نمودند
تا از فکر و منهج علمى خود دفاع کنند.

الشهرستانى در کتاب اش « الملل و المحل » مى گويد
که واصل بن عطاء مؤسس مدرسۀ معتزله است  ،و اسم
المعتزله به اين سبب باالى اين فرقه گذاشته شد که
مجلس استاد خود حسن البصرى را در اثناء مناقشه
مرتکب کبيره ترک کردند ،و البصرى گفت « :لقد اعتزل
عنا واصل» ،واصل از ما اعتزال کرد يعنى دور کرد.
ابن خلکان در کتابش « صاحب الوفيات» مى گويد که
قتاده بن دعامه السدوسى از اصحاب البصرى ،اسم
معتزله را باالى اين جماعت گذاشت.

تسمیه :

اما ابن اثيرو ابن کثيرباين باور اند که اعتزال آغاز يافت

جماعت معتزله که در قرن دوم هجرى نشأت کرده نامهاى

با بعضى رجال صحابه در زمان فتنه عثمان بن عفان  ،نه

زياد را دارد:

با على بن ابى طالب و نهم با عائشه و الزبير و طلحه

 .4أهل عدل و توحيد ،به سبب که معتزله تأکيد قوى
به وحدانيت اهلل داشتند.
 .0أهل حق ،به سبب اينکه پيروان اين طريقه خود را
صاحب حق ميدانستند.
 .3القدريه ،به سبب اينکه قدر را انکار کردند به دليل
اينکه قدر قيودات را باالى فکر آزاد وضع ميکند.
 .2الجهميه ،به سبب که توافق با افکار الجهم بن
صفوان داشتند.
 .7المعطله  ،به سبب اينکه صفات الهى را نفى کردند.
 .0التنويه ،به سبب که مى گفتند خير از جانب اهلل ،و
شر از بنده است.
 .5الوعيده ،به سبب اينکه مى گفتند به وعد و عيد
الهى عقيده دارند.

يکجا شدند.
مؤرخ احمد أمين اسم معتزله را رجعت ميدهد به آنانکه
در اختالفات سياسى دورى و اعتزال نمودند( در معرکه
الجمل و معرکه صفين).
خاور شناس مجرستانى « جولد تسيهر » به نظريه دکتور
امين نزديکتر شده در کتاب خود بنام« العقيده و
الشريعه فى اإلسالم»  ،تسميه يا اسم گذارى به سبب
اعتزال مؤسس جماعت از دنيا و توجه به تقوى را مى
آورد .
و ابو الحسن الملطى با اين نظريه موافق است و اضافه
ميکند که سال تأسيس اعتزال  ،سال جماعت  ،سالى که
الحسن بن على با معاويه بن ابى سفيان به خالفت بيعت
کرد.
نامهاى زياد که باالى معتزله گذاشته شده  ،اسباب

با تمام اين همه اسماء  ،اسم معتزله شهرت بيشتريافت .

نشأت جماعت را بصورت واضح و حقيقت توضيح نمى

البغدادى در کتاب « الفرق بين الفرق» مى گويدکه أهل سنت

کند.

ايشانرا به المعتزله وصف کرده اند ،به خاطرکه از قول امام

مهمترين اسباب ،منازعه و مشکالت بين على بن ابى

در موضوع مرتکب کبيره و آينده شان دورى نمودند و

طالب رضى اهلل عنه از يک طرف و عائشه و الزبير بن
العوام و طلحه بن عبيد اهلل رضى اهلل عنهم از طرف ديگر
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عقيده و ايدولوژى جبريه که اختيار را از انسان نفى

معتزله/

ميکند يکى از وسائل فکرى در آنزمان بود  ،باساس اين
بود ،بعداً مشکالت بين على بن ابى طالب و معاويه بن ابى

عقيده سلطه بنى اميه از جانب اهلل بود و در رأس اين

سفيان رضى اهلل عنهما ،مشکلى که قوت بيشتر داشت و

موقف الجهم بن صفوان قرار داشت  .اما مسأله خلق قرآن

سبب انشقاق يا شق جسد امت گرديد و تا حال در اين حاالت

و نفى صفات و فناء جنت و نار او را مشغول ساخت.

و در فضاء قضيه و يا مسأله که کدام طرف در حق است است
فکر معتزله بوجود آمد؟ و يکطرف بايد در خطاء و مرتکب

در مقابل فکر جبريه  ،گروه که به اختيار و قدرت عقلى

کبيره باشد و مسلمانان در بين خود گفتند که مسأله عادى

ايمان داشتند قرار گرفتند و ميگفتند که اگر انسان

نيست.

مجبر باشد پس تکاليف دينى از او ساقط مى شود و

أهل سنت باين عقيده و باور اند که مرتکب کبيره مؤمن است

عطاء بن يسار در رأس اين روش فکرى قرار داشت که بنام

به دليل اينکه شهادت را نطق ميکند ،اما بخاطر ارتکاب

قدريه ياد ميشد.

کبيره معاقبت مى شود ،خوارج به اين عقيده و موقف
مخالفت کردند و گفتند که مرتکب کبيره کافر و بصورت

روش فکر و عقائدى باين امر خالصه نشد  ،الجعد بن

دائم در آتش مى ماند  ،و همه کسانيکه در قتال اشتراک

درهم به فکر خلق قرآن و نفى صفات ذات الهى مردم را

کردند« بين حضرت على و معاويه » آنها را تکفير کردند.

دعوت کرد  ،دعوت او تا جاى رسيد که خليفه هشام بن
عبدالملک امير عراق خالد بن عبداهلل القسرى را به

در مقابل المرجئه با حکم خوارج مخالفت نمودند  ،و نظر

جنگ او ارسال کرد و خالد الجعد را به قتل رسانيد.

شان اين بود که جواز ندارد که مرتکب کبيره را تکفير نمود،
و امر او به خداوند تعلق ميگيرد  ،به سبب همين موقف و

مشکالت و مبارزات فکرى با يهود و عيسويان و

نظر اين گروه به مرجئه شهرت يافت.

المانويى ها بشدت جريان داشت و اميتاز و برترى اين

معتزله رأى وسط را انتخاب کردند و گفتند که مرتکب

گروه ها در اطالعات و معلومات بيشتر شان از فلسفه

کبيره نه مؤمن است و نهم کافر  ،بل در منزلت بين منزلين

غنوصيه « يونانى » در لباس و شکل فارسى و مصرى بود

قرار دارند « يعنى بين مؤمن و کافر» .

و مسلمانان در آنزمان قدرت مناظره اى فلسفى را با اين
گروه ها نداشتند.

معتزله با اعتزال از ساحۀ سياست و عدم مشارکت در قتال،
اما در اختالفات فکرى داخل ساحه اى اسالمى بين فرقه

پيروان مانى « نبى فارسى» به دو مبدأ  :نور و تاريکى در

هاى جديد و مش کالت بين اديان از خارج دائره اسالم

ساحۀ دينى و فکرى اواخر عهد امپراطورى فارسى داخل

خصوصاً المانويه* بيطرف باقى نماندند.

گرديدند .در ساحۀ دولت اسالمى  ،اظهار به اسالميت

معاويه براى تثبت حکم خود بعد از پيروزى نظامى احتياج و

کردند و اما در باطن فعاليت براى نشر ايدولوژى ضد

ضرورت به ايدولوژى و عقيده فکرى داشت تا خالفت خود

اسالم نمودند .به قول خاور شناس انگليزى « هملتون

را تقويت کند.

جيب» هدف از فعاليت اين گروه نابودى فرهنگ و ثقافت
عربى اسالمى و ترويج فرهنگ و ثقافت فارسى بود.
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رواج داشت متفاوت گرديد  ،و فقه معتزله اهميت بيشتر

معتزله /

به مبدأ عدالت و مساوات و احترام ديگران استوار بود.
خطربزرگ مانويه در عهد عباسى بيشتر شد ،خليفه مهدى

در فقه جديد ،ابوبکر األصم و ابن عليه باين عقيده

از متکلمين دعوت کرد تا نظريات و آراء اين فرقه را با حجت

رسيدند که ديه زن مثل ديه مرد است  ،خالف آنچه مروج

و با تهديد به قتل بدهند.

بود  ،ديه زن نصف ديه مرد .

براى مواجهه اين اقول  ،معتزله به طرف فلسفه بحيث اسلحه

سمو يا بلندى عقل نزد معتزله باين مفهوم نيست که

توصل جستند ،اما اطالعات شان از فلسفه تأثير بزرگ

معتزله از دين فاصله گرفتند ،بلکه ضرورت فهم دين نزد

باالى فکرشان گذاشت  ،و قيمت عقل را نسبت به (

شان وفق مقتضيات عقل بود ،معتزله روايتها و نصوص
را انکار نکردند بلکه عقل را براى فهم نص استخدام

کتاب و سنت) بدرجات بزرگتر ارتقاء دادند و عقل را معيار

نمودند ؛ عقل نزد شان فاعل بود نه مفعول .

ساختند.
عمليه رد به مانويه ،با مؤسس معتزله واصل بن عطاء در

تفاوت بين معتزله اوائل و بين معتزله اواخر  :در مرحلۀ

عهد اموى ها شروع شد  ،واصل از شاگردان خود خواست تا

اول عقل قيمت بزرگ را تا درجۀ تقديس داشت  ،اما در

مانويه ها را در شرق و غرب هدف قرار دهند و نمايندگان

مرحله متأخر يا مرحلۀ بعدى معتزله حدود براى عملکرد

خود را به خراسان و ارمينيا جهت دعوت به اسالم و باطل

به عقل را وضع نمودند  ،امامان معتزله در اواخر کشف

کردن مذهب تناسخ فرستاد.

نمودندکه عقل از تفسير بعض قضايا عاجز است ،مثل

معتزله تهاجم مانويه را دفع نمودند و پالنهاى شان را از بين

امر به معروف و نهى از منکر .

بردند و آنها را مجبور به قبول عقل بيانى عربى که اعتماد به
با اين همه ،معتزله در مجموع از دين به آزادى عقل از

حس و تجربه از نظر شان داشت نمودند.

تسلط خارجى دفاع نمودند  ،و ساحه را براى حريت تفکر
استناد مرجعيت معتزله به تعظيم و بزرکى عقل به مبادى

در ساحۀ اسالمى با فکر و انديشه فکرى باز ساختند.

ذيل دارد:

مرجع  :عربى  07 / 04مى 0606




انسجام عقل انسانى با حکمت الهى ،مادامى که
اهلل عقل است ،عطا کرد اين نعمت را براى انسان .

* ابن ندیم در فهرست ذکر میکند  :دیانت استکه نسبت

قبح يا زشتى و حسن يا خوبى ،عقلى است ،به

دارد به مانی متولد  040میالدی در بابل ،بهرام بن هرمز

عبارت ديگر به عقل ادراک مى شود ،بوسيلۀ عقل

بن شابود او را به قتل رسانید  .المانی ادعا داشت که

انسان درک ميکند افعال حسن و قبح را و درک
ميکند حسن و قبح بعض افعال را با تفکر.

وحی در سن  40سالگی برایش رسید و در اصل آتش
پرست و مجوسی بود و به مذاهب دیگر عالم و دانش

اعتماد معتزله به مبدأ حسن و قبح که عقلى است ،در نتيجه

داشت و به نبوت عیسی اعتراف و به نبوت موسی اعتراف

آن مفاهيم فقهى جديد که با مفاهيم فقهى گذشته در آنوقت

نداشت  .مانی کوشش داشت تا بین دیانت خود و دیانت
عیسویت و بودائی و زرداشتی رابطه بوجود آورد .
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حکم روزه گرفتن شش روز از ماه شوال

پنهان نباشد که اگر عمل کرد به سنت را ترک کردند ،

رسول اکرم صلى اهلل عليه امر براى روزه گرفتن ماه رمضان

ترک شان دليل به ترک و رد سنت نيست  .اين مورد را

مبارک نمودند  ،و همچنان به شش روز ماه

عبداهلل بن عباس تأکيد مى نمايد و ميگويد در قرآن

حکم روزه شش روز شوال /

آيات است که مردم عمل کرد به آن را ترک کرده اند مثل
آيه  « :و إذا حضر القسمة أولو القربى » و غيرآن  .و اما اگر

شوال ،ابو ايوب انصارى روايت ميکند « :من صام رمضان ثم

حديث در مورد روزه شش روز شوال صحت داشته باشد

اتبعه ستاً من شوال فکانما صام الدهر کله» ( مسلم فى

جاى براى رأى نمى ماند ،خصوصاً پيوند آن برمضان

الصيام ـ  ،4402ابو داودـ  ،0233الترمذى  577و ابن ماجه

بصورت مستقيم  ،و سر در روزه گرفتن از شوال در اين

. )0540

استکه که مسلمان ارتباط به طاعت رب خود دارد و
عزيمت اش بعد از رمضان کم نشده.

مراد و مقصد از دهر در حديث شريف  :يک سال يعنى
مثليکه يک سال روزه گرفته باشد ،اگر صيام را در مدت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دین و اسالم

سال حفظ کرده باشد ،و براى تفسير اين حديث قول ديگر
آمده « :صيام شهر بعشره و صيام سته ايام بشهرين  ،فذلک

بايد واضح باشد که کلمۀ دين غير کلمۀ اسالم است

صيام العام » صيام ماه به ده ماه و صيام شش روز به دو ماه،

و عدۀ از نويسندگان در فهم و تفاوت بين کلمۀ دين

بدين ترتيب صيام سال .

و اسالم اشتباه مى کنند.

آيا مطلوب است که اين روزها ارتباط به رمضان داشته باشد

ممکن است دين و اسالم يکى باشد در صورتيکه

به عبارت ديگر ادامۀ رمضان باشد ،و روزه از دوم عيد آغاز

دين را با اسالم يکجا ذکر نمائيم و بگوييم « دين

شود ،چنانکه لفظ ( اتبعه ) يعنى متابعت يا ادامه داشتند را

اسالم » اين چيز را آورده و دين اسالم به رسول اکرم

معنى ميدهد يعنى ادامه دادن روزه در ماه شوال  ،و شوال

صلى اهلل نازل شده  .اما اگر دين به تنهائى ذکر شود

همه اش بعد از رمضان است؟

مفهوم اسالم را افاده نمى کند به دليل اينکه « دين »
در حقيقت جزء از اسالم است نه کل اسالم .

در اين مورد فقهاء با هم اختالف دارند ،اما من « القرضاوى»

علماى عقائد و فقهاء و سائر علماى اسالم زمانيکه

به رأى دوم بيشتر موافق هستم ،و آن اينکه الزم نيست روزه

مصلحت شريعت را که عبارت از ضروريات و حاجت

را ادامه داد  ،و اگر متابعت نشود حرج نيست إن شاء اهلل .

و خوبى ها ذکر مى کنند و ضرورت ها که بدون آن

امام مالک رضى اهلل عنه به تنهايى ،ميگويد که صيام شش

زندگى مردم نا ممکن است باين معنى ذکر مى

روز شوال و بعد از رمضان کراهيت دارد از ترس اينکه مردم

نمايند  :دين  ،نفس  ،نسل  ،عقل و سرمايه ( مال ) و

اعتقاد نکنند که اين شش روز جزء از رمضان است و خود را

عدۀ عالوه به اين پنج اصل عرض « شرف » را نيز

مکلف به گرفتن آن کنند ،و آنانکه روزه نگيرند ايشان را

اضافه مى کنند .

مالمت کنند ،و از باب سد الذرائع .
امام مالک در الموطأ ذکر مى کند :هيچيک از أهل علم را

کلمۀ اسالم معنى بزرگتر و جامعتر را نسبت به « دين

نديدم که روزه بگيرند ،امام الشوکانى ميگويد :از مردم

» افاده ميکند و ميتوانيم بگوئيم که اسالم دين و
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دنيا  ،عقيده و شريعت  ،عبادات و معامالت  ،دعوت و

اشباع خواهشات خود را در دائره حالل بکند و

دولت  ،اخالق و قوت است .

خداوند براى شان اوالد نصيب کند و زن اول براى
اين هدف موافقه داشته باشد .

طالق رسمی برای ازدواج دیگر

شوهر خارج از دائره قانون رسمى با خانم خود فورا
يکجاشود يا بعد از چند روز و ميتواند در مدت سه

سؤال  :ده سال قبل باين کشور آمدم و با خانم مسلمان

حيض و يا سه ماه اگر در سن يأس باشد و اگر عدت

انگليسى ازدواج کردم و خداوند براى ما يک طفل

گذشت و با خانم خود يکجا نشد در اين صورت بايد

نصيب کرد  .اما خانمم مريض شد و رحم او را کشيدند و

عقد جديد با مهر جديد صورت گيرد .

الحمدهلل حال بهتر است ليکن آمادۀ مسائل جنسى
نيست و ديگر نمى تواند طفل بياورد  .من و خانمم

در کشور هاى غربى قوانين مرد را از معاشرت با زن

موافقه داريم که در محکمه رفته رسماً طالق شويم تا

ديگر بدون نکاح منع نمى کند در حاليکه زن  ،زن

بتوانم مطابق قانون اين کشور ازدواج کنم قابل ياد

قانونى شخص بوده و بين هر دو و خداوند زن و

آورى است که خانمم باين نظر موافق است و با من به

شوهر ميباشند با اينکه از نظر قانون کشورى که در

محکمه ميرود و او برايم اين اجازه را داده است تا

آن زندگى دارد زن و شوهر نمى باشند.

ازدواج کنم .
آيا اين طالق  ،طالق حساب ميشود ؟ مدت عدت براى

شوهر بايد حقوق زن اول را مراعات کند و در قانون

رجوع با خانمم چه مقدار است ؟

کشور هاى غربى بعد از مرگ شوهر زن ميراث از
شوهر نمى گيرد لذا بايد از مال خود براى زن خود

جواب :

وصيت کند و اين وصيت بايد باندازه و مقدار

الحمدهلل و الصالة و السالم على رسول اهلل و بعد

ميراث باشد و هر صاحب حق  ،حق خود را بدست

اسالم براى مسلمان اجازه داده تا با زن ديگر ازدواج کند

آورد .

بشرطيکه اطمينان کامل براى تطبيق عدالت بين دو زن

و الحمدهلل رب العالمين

را در خود داشته باشد .

القرضاوى
خواهران و برادران گرامی کمک های معنوی و
مادی شما سبب تقویت و ادامۀ فقه اسالمی است .

اگر قانون کشورى که برادر سؤال کنند در آنجا زندگى
دارد اجازه ازدواج با زن دوم را نمى دهد مثليکه در
کشور هاى اروپائى و غرب است و شوهر ضرورت زياد

Fazl Ghni Mogaddedi
201 Washington Blvd # 104
Fremont , ca 94539
U.S.A
Tel ( 510 )979-9489
WhatsApp (510)673-5264
fazlghanimogaddedi@yahoo.com
Islaminfo.one
aamo-usa.com

براى ازدواج دوم را داشته باشد مثل حالتى که در
سؤال ،سؤال کننده آماده است و زنش ديگر قادر به
مسائل جنسى نيست و نمى تواند اوالد بياورد و هر دو
ميخواهند با يکديگر زندگى داشته باشند در اين حالت
در شريعت مانع در آن نيست که مرد زن خود را رسماً
طالق بدهد تا اينکه بتواند با زن ديگر ازدواج کند و
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