َ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 پنجم

اگست 0202

ذو الحجة

آغاز عدت طالق قبل از صدور حکم مدنی

خاطر حفظ حقوق خود  ،با اينکه شرعاً ازدواج بعد از
انتهاء عدت خاتمه مى يابد.
( المجلس االروبی لالفتاء و البحوث  ،فتوا رقم

سؤال  :خانمى ازدواج شرعى کرده و نکاح در دفاتر

. ) 191131

رسمى ثبت شده  ،اراده کرده طالق خود را بگيرد .قضيۀ
خود را به محکمه براى اجرائى قانونى پيش نموده ،

استفاده از دواء منع حمل به هدف دراز شدن

فيصله محکمه وقت طوالنى را در بر ميگيرد ،اما

مدت عدت و یا کمتر شدن مدت آن

شوهرش او را قبل از فيصله محکمه طالق داده است،
در اين حالت عدت از کدام تاريخ حساب ميشود؟ آيا

سؤال  :ميدانيم که عدت طالق سه حيض است ،آيا

عدت از زمان که شوهر طالق داده حساب ميشود؟ يا
اينکه زن انتظار حکم محکمه را که ممکن پنج سال را در

جواز دارد که زن در وقت عدت دواء منع حمل را به

بر گيرد داشته باشد؟

هدف تحکم در توقيت حيض به نيت تقارب حيضات
استفاده کند به معنى ديگر به هدف طوالنى شدن و يا

جواب  :شرعاً طالق از زمانيکه شوهر صادر کرده واقع

تقصير مدت عدت  ،قياساً به استعمال دواء منع

مى شود و نکاح خاتمه مى يابد  ،اگر زن از مريضى پاک

حمل براى توقف حيض در ماه مبارک رمضان ؟

باشد و جماع نشود  ،از همين لحظه عدت حساب مى
جواب  :جواز ندارد که زن در عدت طالق دواء منع

شود ،براى زن و شوهر حق مراجعه در اثناء عدت است
اگر طالق رجعى باشد و اگر شوهرمراجعه نکند  ،طالق

حمل را به هدف تحکم در توقيت حيض استفاده کند

بائن واقع مى شود و زن از عصمت مرد بصورت کلى

به دليل اينکه حقوق ديگران ضايع مى گردد.

خارج ميشود.

امام ابن القيم مى گويد :عدت طالق واجب شده تا

اما چون نکاح رسماً ثبت شده است و فسخ ازدوج

شوهر در آن به خانم خود مراجعت کندتا حق شوهر و

ازطرف محکمه انجام ميشود  ،براى زن الزم است

حق طفل و حق نکاح زن دوم ضايع نشود .اگر زن دواء

قوانين کشورى که در آن زندگى دارد مراعات نمايد  ،به

1

شماره دوصد و هفتاد وپنجم

اگست 0202

فقه اسالمى

منع حمل را به نيت تقصير و يا طوالنى شدن عدت

آیا جواز دارد که در وقت فیروس کورنا در

استفاده نمايد  ،حقوق همه اطراف ضايع ميگردد .

نماز صبح دعای قنوت را خواند؟

حالت زن در اثناء عدت طالق از حالت اودر وقت حيض
تفاوت دارد  ،در حالت عادى زن حق دارد دواء منع حمل

در مورد قنوات در نماز فجر عالمه دکتور يوسف

را براى توقف و يا تأخير حيض استفاده کند مثالً به

القرضاوى مى نويسد:

خاطر طواف افاضه .
( المجلس االروبی لالفتاء و البحوث  ،فتوی 102

الحمدهلل ،و الصالة و السالم على رسول اهلل  ،و على

(.)7/11

آله و صحبه  ،و من اتبعه إلى يوم الدين  ،و بعد:
در مورد قنوات در نماز صبح فقهاء با هم اختالف

گرفتن جبران خساره از بی توجهی

نظر دارند  :عدۀ قنوات را سنت  ،و عدۀ ديگر قنوات
را سنت نمى دانند ،از رسول صلى اهلل عليه وسلم

داکتر«طبیب»

روايت شده که در نماز صبح قنوت کرده اند يعنى
قنوت خوانده اند ،احاديث واضح مى سازدکه

سؤال  :خواهرم مريض شد ،او را نزد داکتر برديم  ،داکتر

آنحضرت در قنوات مشرکينى که مسلمانان را اذيت

گفت  :کامال خوب است و مشکل صحى ندارد .بار دوم

مى کردند دعا بد در حق شان کرده اند و براى

خواهرم تکليف اش بيشتر شد ،او را نزد داکتر براى

مسلمانان ضعيف دعاى عافيت و خير .قنوت به

معاينه برديم  ،داکتر مانندباراول اطمينان داد  ،اما

اسباب آن ارتباط دارد و فقهاء بنام « قنوات

خواهرم در اثر مريضى که داشت وفات کرد  .به محکمه

النوازل»* ياد کرده اند .نوازل يعنى زمانيکه باالى

اقامت دعوا کرديم و قاضى طبيب را به دادن يک مليون

مسلمانان نازله يعنى مشکالت و حوادث طبيعى

پوند انگليسى محکوم ساخت .آيا اين مبلغ را بگيريم ؟

نازل مى شود ،در اين حالت قنوات يک سنت خوب
است  .در نماز جهريه دعا شود و با تضرع از اهلل جل

جواب  :جبران خساره به حکم قضاء به دليل عدم اهتمام

جالله خواسته شود تا مشکالت و حوادث را دفع

و توجه و تقصير طبيب در کارش صورت گرفته ،دليل

نمايد  ،مثليکه رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم نموده

قاضى در اصدار حکم بى پروائى طبيب در مقابل مريض

اند .

است  .در اين حالت جبران خساره  ،تعويض  ،مشروع
ميباشد و گرفتن آن حرمت ندارد.

بعض علماء و امامان مذهب شافعى به سنت بودن
قنوات در نماز صبح بصورت دائم تأکيد دارند ،اما

طبيب مسئوليت را حمل ميکند و جبران خساره را به

اگر مسلمان آنرا ترک کند مشکل نيست .

سبب رسيدن ضرر به مريض مى پردازد.

روايت شده که امام شافعى زمانيکه به بغداد رفت در
نماز صبح قنوت نخواند و دليل نخواندن قنوت را

( المجلس االوربی لالفتاء و البحوث  ،رقم فتوی ) 9011

احترام به اصحاب امام ابو حنيفه گفت  ،نخواندن
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قنوت امام شافعى  ،دليل به وسعت و رخصت و عدم

امام ابن القيم در مورد نعمت صحت مى گويد  :تأمل

تشدد در اين امر است .

به هدايت نبى صلى اهلل عليه وسلم نشان ميدهد+که
بهترين هدايت آنحضرت حفظ صحت است  ،حفظ





النوازل جمع « نازله»  ،نازله اسم فاعل « نزل

صحت ارتباط به تنظيم خوردن و نوشيدن ،لباس ،

ينزل » است .در اصطالح  ،شهرت دارد نزد

مسکن  ،هواء  ،خواب  ،بيدارى ،حرکت  ،سکون و

فقهاء به مسأله اى که جديد واقع مى شود و از

آرامش دارد و اگر اين همه امور به صورت اعتدال

فقهاء در مورد آن اجتهاد مى خواهد .در

باشد بال شک دوام صحت است .

فرهنگ ادبيات فارسى آمده  :نازله  ( :اسم)

چون صحت و عافيت يکى از بهترين نعمت هاى

{عربى :نازله  ،جمع نوازل {قديمى} بالء ،

الهى است پس بايد اين تعمت بزرگ را حفظ و

مصيبت  .سختى زمانه  ،بالى سخت  ،باليى

حمايت کرد و آنچه بضررصحت باشد از آن دورى و

عظيم .

اجتناب نمود.

فقه النوارل  :فقه النوازل از مهمترين علم شرعى
است و هدف و مقصد از آن معرفت حوادث

علماء گذشته در تفسير آيۀ « ثم لتسالن يؤمئذ عن

پيش شده است که ضرورت به حکم شرعى دارد

النعيم » ( التکاثر « .)1:سپس در همان روز است که

و اجتهاد را ميخواهد.

از نعمت (روى زمين) پرسيده خواهيد شد» ،مى
گويند که نعمت در اين آيۀ مبارکه همانا صحت است.

حفاظت صحت

احاديث زيادى از حضرت رسول اکرم صلى اهلل عليه
و سلم در مورد صحت و عافيت و حفظ آن روايت

سنت نبوى صلى اهلل عليه و سلم صحت و عافيت را
شده .
بزرگترين نعمت الهى ميداند ،انسان در مقابل اين
با شيوع مرض کورنا  ،مسلمانان با توجه به آيات
نعمت يعنى نعمت صحت شکرنمائيد .شکر نعمت را
الهى و سنن الهى و ارشادات نبوى صلى اهلل عليه
بيشتر و کفران نعمت ،عذاب را بيشتر مى کند .در سورۀ
وسلم بايددقت بيشتر داشته باشند و در حفظ صحت
ابراهيم خداوند مى فرمايد( :و إذ تأذن ربکم لئن شکرتم
خود و جامعه کوشش نمايند .بى تفاوتى در اين

ألزيدنکم و لئن کفرتم إن عذابى لشديد) ابراهيم  «.7 :و

اوقات  ،معنى بى تفاوتى از ارشادات نبوى صلى اهلل
(باز به خاطر آريد) وقتى که خدا اعالم فرمود که شما
عليه وسلم است  .احترام نظريات متخصصين و
بندگان اگر شکر نعمت به جاى آريد بر نعمت شما مى
پابندى به ارشادات صحت عامه از واجبات دين
افزايم و اگر کفران کنيد عذاب من بسيار سخت است».
است.
شکر نعمت صحت ،محافظت آن است به اين معنى که

موقعیت و وظیفۀ دین در مورد انتشار

حفظ صحت شکر نعمت و عدم توجه به حفظ صحت
کفران نعمت است .حفظ صحت به اساس سنت هاى الهى

ویروس کورنا

و اسباب و مسبابات مى باشد و بهترين روش براى حفظ

يکى از حوادث کونى ( فيروس کورنا) است که جهان

صحت پيروى از ارشادات نبوى ميباشد.

شمول شده و کشور ها با تمام امکانيات مادى و
منابع صحى در مقاومت اين ويرس سعى و کوشش
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موقعیت و وظیفۀ دین /

نظافت در ادبيات معاصر بنام حفظ الصحه و وقايت
از امراض ياد مى شود  .نظافت در اسالم در باب
عبادت مى آيد.

دارند  .دين اسالم براى حفظ صحت و حمايت جامعه از
امراض مهلک و حوادث طبيعى نقش اساسى را بازى

سوم  :وظيفۀ دين در مبارزه با مريضى وباء ( کورنا) .

بشرى را تهديد مى نمايد ،دين وظيفه مهم را دارد.

دين اسالم توجه مسلمانان را به تعليمات صحى که

مهمترين وظيفۀ دين در اين مرحله عبارت است از :

از جهات رسمى و بين المللى صادر مى شود

ميکند ،و در شرايط موجوده که کورنا تمام جامعۀ

معطوف مى کند و حفاظت جامعه را باالى هر فرد
اول  :مهمترين وظيفه دين تقويت انسان به طاقت ايمان

واجب مى سازد .حفاظت جامعه از امراض در مفهوم
اسالمى بنام مسئوليت اجتماعى افراد ياد شده

و رهنمائى به سوى خير است .انسان براى مقاومت

است.

امراض به مقاومت ضرورت دارد  ،مقاومت جسمى و
نفسانى و روانى  .داکتران مى گويند اگر مريض به

از وجا يب دين است که هر انسان به اندازۀ قدرت و

آرامش و اطمنيان زندگى داشته باشد در مقابل مرض

امکانات خود در مبارزه با کورنا نقش فعال داشته

مقاومت کرده ميتواند  ،در پهلوى آرامش و اطمينان ،

باشد ،طبيب و نرس واجب شان معالجه مريض ،

انسان مکلف است تا به اسباب وقايت و عالج مثل :

محققين  ،وظيفه شان کشف دواء  ،صحتمندان

غذاء  ،حرکت و وقايت توجه جدى داشته باشد .خداوند

وظيفه شان کمک به سالمندان  ،ثروت مندان ،

انسان را امر به خوردن طيبات مى نمايد و از خبائث منع

صدقه دادن بسخاوت براى عالج و مطالعات علمى

مى فرمايد .ابن کثير در تفسير طيبات و خبائث نقل از

براى کشف واکسين  .رسول اکرم صلى اهلل عليه و

ب عض علماء مى گويد ( :کل ما أحل اهلل تعالى ،فهو طيب

سلم مى فرمايند « :أحب الناس إلى اهلل تعالى أنفعهم

نافع فى البدن و الدين  ،و کل ما حرمه فهو خبيث ضار

للناس  » ...دوست داشتنى ترين انسان نزد خداوند

فى الدين و البدين )  .هر آنچه را خداوند متعالى «طيب»

متعالى کسى است که نفع اش براى مردم برسد.

حالل ساخته  ،پاک و منفعت براى بدن و دين دارد ،و هر
آنچه را«خبيث» حرام ساخته  ،مضر براى بدن و دين

در حاالت مشکالت و حوادث طبيعى و ابتالء واجب

است.

است تا انسان خداوند را بياد آورد و بسوى خداوند
رجوع نمايد و ايمان خود را بخداوند تجديد کند و

دوم  :عنايت و توجه به نظافت به تمام معانى آن  ،نظافت

با کامل تضرع از خداوند بخواهد تا بالء ها را رفع

در فقه اسالمى مقام ارجمند و عالى دارد  ،اگر به کتب
سازد  .طريق بازگشت به اهلل  ،تضرع به خداوند است.
فقه اسالمى مراجعه شود ديده ميشود که باب اول در
( و لنذيقنهم من العذاب االدنى دون العذاب االکبر
فقه اسالمى باب ( طهارت ) است  ،طهارت مدخل يا

لعلهم يرجعون ) السجده . 01 :ما آنها را از عذاب

دروازۀ اول براى عبادت ميباشد  .احکام غسل  ،وضوء ،
نزديک ( اين دنيا) قبل از عذاب بزرگ ( آخرت )
پاکى اعضاء بدن  ،نظافت دستان قبل از تناول غذاء ،
ميچشانيم شايد باز گردند.
امر به مسواک کردن همه از ارشادات نبوى براى نظافت
است  .فرمايشات رسول اهلل صلى اهلل عليه و در باب
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 3ــ تعصب زنان با زنان و تعصب مردان با مردان باين

موقعیت و وظیۀ دین /

معنى که فضيلت و برترى که در اسالم باساس تقوى
و دانش و علم است ناديده گرفته و نفى مى شود .

در سورۀ األنعام آيه  39مى خوانيم  ( :فلوال إذ جاءهم

 1ــ تعصب در ميدان سپورت باين معنى که انسان به

بأسنا تضرعوا و لکن قست قلوبهم و زين لهم الشيطان
يک تي م تعصب داشته و اجازه نمى دهد کسى آنرا
ما کانوا يعملون )  .پس چرا هنگاميکه شدت و عذاب
نقد کند .
ما به آنها رسيد تضرع و زارى نکردند؟ و ليکن دلهاى

 2ــ تعصب طبقاتى .

ايشان قساوت پيدا کرد و شيطان آنچه را که انجام

ضرر های تعصب

ميدادند در نظر شان مزين ساخت .

 1ــ انسان متعصب حقيقت را نمى بيند و هميشه آن

در روزهاى کورنا  ،که وباء عظيم است ،باالى مسلمانان

چيزى مى بيند که به آن رابطه و عالقه دارد  .حکم اين

واجب است تا به خداوند با تضرع نزديک شوند  ،توبۀ

نوع اشخاص باساس حکمت و دانش عقل نيست .

صادقانه نمائيم و از خداوند عافيت بخواهيم و از أعمال

 0ــ رشته هاى اجتماعى قطع مى شود و اختالفات در

تعصب

جامعه بيشتر مى گردد و چانس حل مشکالت کمتر

زشت برگرديم .

مى شود .

تعريف تعصب  :ابن منظور در لسان عرب (  ، 220/1مادۀ

 9ــ حقايق غلط معرفى ميشود و مناقشه و مجادله

( :عصب ) تعصب را اينطور تعريف ميکند  :تعصب از

بدون نتيجه ميباشد .

عصبيه گرفته شده است  ،عصبيه باين معنى که انسان

 3ــ راه رسيدن به حق بسته مى شود و تحقيقات

براى پيروزى و نصرت دادن هم خون خود چه او در حق و

علمى به نتيجه نمى رسد و در نتيجه جامعه از تقدم

چه هم در باطل باشد همکارى ميکند  .عصبيه عبارت از

و پيشرفت باز مى ماند .

اقارب انسان از طرف پدر ميباشد .

 1ــ اختالفات و جدائى بين افراد جامعه بيشتر مى
شود و ثبات جاى خود را به ثباتى مى دهد .

تعصب حساس و شعور داخلى است و انسان متعصب

اسالم عليه تعصب اعالن جنگ داد و مسلمانان را

هميشه بدون دليل و برهان خود را در حق و طرف مقابل

قرآن کريم از تعصبات منع مى نموده است  .رسول

را در باطل مى بيند  .اين نوع حساس و شعور سبب مى

اکرم صلى اهلل عليه وسلم در مورد تعصب مى

شود تا شخص  ،انسان ديگر را تحقير و به حق انسانيت

فرمايند  « :ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل

او احترام نداشته باشد .

عصبية » ( ابو داود در سنن (  3 / 333رقم  . ) 1109از

اقسام تعصب

ما نيست کسيکه به تعصب دعوت ميکند و بخاطر

 1ــ تعصب دينى و مذهبى .

تعصب مى جنگد .

 0ــ تعصب باساس خون و قبيله و نژاد و زبان و مذهب .

رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم کسانيکه بدون حق

 9ــ تعصب فکرى باين معنى که انسان هميشه تصور و

تعصب مى کنند ايشانرا مذمت نمودند و امت خود

خيال مى داشته باشد که رأى و نظر او صحيح و رأى و

را تعصبات بغير حق منع فرمودند .

نظر ديگران اشتباه است و حاضر نمى باشد تا رأى

( http://dr-alhadari.com/archives/457

ديگران را مناقشه و قبول کند  .تعصب فکرى عيب آن
اين استکه انسان عقل را ملغى مى سازد .
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ساختار و بناء انسان از فرائض دین است

حق مردم در داشتن سرمايه و کار و تجارت و داشتن
فرصت خوب براى رسيدن به منافع اقتصادى .
موجوديت قضاء مستقل تا بتواند قانون را بصورت

اديب برازيلى « پاولو کويلو » قصۀ بسيار کوچک را به

آزادانه باالى تمام افراد جامعه بصورت عادالنه

نشر سپرد  .قصه اينطور آغازمى شود :

تطبيق نم ايد  .آزادى دينى باين معنى که هر فرد در

پدرى روزنامه را مطالعه ميکرد و ليکن پسر صغيرش

دولت حق عبادت را آزادانه داشته باشد و دولت حق

مانع مطالعۀ او مى شد و پدر به هدف اينکه طفل صغير

نداشته باشد تا عبادات مردم را تنظيم نمايد و نبايد

را متوجه عملى بسازد تا مشغول به آن شود .يک صفحۀ

معتقدات دينى دليل به رسيدن به قدرت و گرفتن

از روزنامه که در آن نقشه دنيا بود قطع کرد و به پارچه

وظيفه باشد .

هاى کوچک تقسيم نمود و براى پسر گفت تا نقشه را از
يکجا ساختن پارچه هاى کاغذ دوباره بسازد .او دوباره

آزادى فکرى يعنى آزادى بيان و تعبير از معتقدات و

مشغول مطالعه روزنامه شد و باين فکر بود که طفل چند

نشر و تحقيق بدون ممانعت ومراقبت عامه و دولت .

ساعت و يا چند روز مشغول يکجا نمودن نقشه مى باشد

آزادى بسويه جامعه باين معنى که جامعه بايد باز

 .اما بعد از سپرى شدن پانزده دقيقه طفل برگشت و

باشد و زبانهاى متعدد و اديان متعدد و اقوام

نقشه کامل را به پدر داد  .پدر با تعجب سؤال کرد  :آيا

متعدد با آزادى در جامعه زندگى داشته باشند و

مادرت ترا درس جغرافيه داده بود ؟ طفل جواب داد  :نه

دولت کنترول باالى مسائل قومى و نژادى و زبانى

خير ليکن در صفحۀ عقب نقشه عکس يک انسان بود و

مردم نداشته باشدو زعماى قبائل و رجال الدين

زمانيکه انسان را ساختم بناء عالم را نيز ساختم .

تحک م و حاکميت باالى مردم نداشته باشند مثليکه

عبارات طفالنه معنى بسيار عميق و بزرگ را افاده

در جامعه قبيلوى عصر هاى گذشته داشتند  .جامعۀ

ميکند .

که آزادى هاى ذکر شده را داشته باشد به پيشرفت و
ترقى و تعالى ميرسد و رفاهيت اقتصادى براى همه

ساختار فرد يا انسان مسلمان کار مشکل نيست و در

محيا مى گردد و در اين نوع جامعه اعتراف و احترام

جملۀ خياالت نمى باشد بلکه يک مطلب واقعى است .

به حق فرد و حق جامعه و مؤسسات بين المللى و

ساختار انسان مسلمان ضرورت و احتياج به برنامه و

جامعه بين المللى ميباشد .

ديدگاه جديد دارد  .براى ساختن مسلمان معاصر دو
عنصر ضرورت است  :آزادى و سعادت .

دوم سعادت برای بناء انسان معاصر است :

اول  :آزادی :

انسان براى رسيدن به سعادت و رفع احتياجات در
مرور تاريخ مراحل بزرگ را پشت سر هم گذاشت و

آزادى در تعريف سياسى يعنى حق مردم براى انتخاب

آغاز اولين ضرورت انسان به غذاء جهت ادامه

نظام سياسى و انتخاب حاکم و زعيم و بناء و ساختن

زندگى بود  ،بعد از آن انسان ضرورت به امنيت و

دولت .به اين معنى که ملت به ارادۀ آزاد تعبير نمايد و

بعداً ضرورت به دين پيدا کرد  .ضرورت به دين براى

تغير نظام سياسى و رسيدن هر حزب به کرسى حکم از

جواب دادن به سؤاالت که در ذهن بشر وارد ميشد

راه و روش انتخابات آزادباشد  .آزادى اقتصادى يعنى

مثال از کجا آمديم و بکجا باز مى گرديم  .بعد از
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مرور زمان و رفع ضرورت هاى که ذکر شد انسان

( العربى الجديد  11اکتوبر  0217بقلم  :توفيق

ضرورت به علم و فهم طبيعت شد و بفکر تکنالوجى

بوعشرين  ،رئيس تحرير جريدۀ آخبار اليوم ؛

گرديد تا طبيعت را کشف کند بعداز آن ضرورت به

المغربيه/

کماليات يعنى اشياء لوکس شد تا اينکه از ضرورت

آیا صوفیا

هاى اوليه انسان متوجه به سعادت مادى و معنوى

آيا صوفيا در مدار  311سال مسجد بود و فقط مدت

گرديد .

 12سال به فرمان اتاترک مؤسس دولت ترکيه الدينى
مبادى و هدف انسان معاصر اين است که ثروت مند

به موزيم تبديل شد  .رئيس شئون دينى ترکيه در

باشد و يا حد اقل محتاج نباشد و همچنان فقير نباشد

افتتاح مسجد گفت  :آيا صوفيا به اصل خود برگشت.

خالف نظريات گذشته که فقر اصل بود و ثروت و غنى

آيا صوفيا بتاريخ  03جون دروازه هاى خود را بروى

استثناء  ،جنگ اصل بود و صلح و سالم استثناء  ،مرض

نماز گزارن در نماز جمعه باز کرد .

اصل بود و صحتمندى استثناء  ،شقاوت در زمين اصل
بود و سعادت در جنت .

آيا صوفيا قبل از صد ها سال کليسا و يکى از
عالمات مهم امپراطورى بيزنطيه بود ،سلطان

مفاهيم و مبادى و قيم اجتماعى و فرهنگى و ثقافتى در

محمد الفاتح  ،آيا صوفيا را به رضايت صاحبان آن

عصر حاضر کامال تغيرکرده و انسان چه مسلمان و غير

خريدارى و براى مسجد وقف کرد  .قسطنطيه در سال

مسلمان « مسيحى  ،يهودى  ،بودائى و حتى بدون دين »

 1319توسط محمد الفاتح  ،فتح شد.

همه ضرورت به منزل  ،موتر  ،تلويزيون  ،تيلفون  ،بيمه
صحى  ،تعليمات عالى و وسائل براى تحقق آرزوهاى

در نوفمبر  ، 1393مجلس وزراء ترکيه فيصله کرد که

خود دارد و انسان براى تحقق و رسيدن به خواهشات

آيا صوفيا از مسجدبه موزيم تبديل شد .رئيس ترکيه

خود رسيدن به زعامت سياسى و اجتماعى و دينى دارد

اردگان در خطاب خود گفت :مسجد سلطان احمد در

تا برايش سعادت و آزادى را به ارمغان آورد .

استنابول که تاج مساجد است در بدل عبادت به محل
گرفتن عکس  ،قصر يلديز به صالون قمار و آيا

راه رسيدن به سعادت و زندگى با کرامت و آزادجزء

صوفيا به صالون موسيقى جاز تبديل شده بود.

پيروى صادقانه از اصل اسالم نيست  .تا زمانيکه
عدالت اسالمى در تمام امور زندگى سياسى و اجتماعى

کليسا آيا صوفيا در عهد امپراطورى روم شرقى (

و دينى و اقتصادى تطبيق عملى نداشته باشد مسلمان

)1319-93در پايتخت امپراطورى بزنطيه (استنابول

معاصر به سعادت نمى رسد و در شقاوت و عذاب

حالى) يکى از بزرگترين کليسا ها در دولت بيزنطيه

زندگى ميداشته باشد .تطبيق عدالت اسالمى فهم و

بناء يافت و تعمير آن تا سال  190ادامه يافت  .آيا

دا نش اسالمى مى خواهد که متأسفانه اکثريت

صوفيا چندين بار در نتيجه مشکالت داخلى

مسلمانان از حقيقت اسالم بى خبر و در جهالت زندگى

امپراطورى بيزنطيه در عهد امپراطور ( جستنيان

دارند.

اول ) به آتش کشيده و تخريب گرديده  ،و اما در
سال  190دوباره ترميم شد.
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آیا صوفیا /

کرد تا آيا صوفيا به مسجد که قبال بود برگردد و
فيصلۀ  1393مجلس وزراء را لغود ساخت .

امپراوطور بيزنطى جستنيان اول در  07ديسمبر 197
درجريان حمله اى چهارم جنگهاى صليبى آيا صوفيا را

حکومت ترکيه تعهد کرده که شکل داخلى آيا صوفيا

بعد از ترميم آن افتتاح کرد  .در جريان حملۀ چهارم

را تغيير نمى دهد و در وقت نماز پردۀ که اتوماتيک

صليبى بعد از استيالء باالى استنابول  ،آيا صوفيا به

کار ميکند نقاشى ها را مى پوشاند و بعد از ختم

کليساى کاتوليکى تابع روم تبديل گرديد .

نماز پرده از روى فوتو ها و تزينات برداشته ميشود
وهر انسان به هر دين که باشد ميتواند داخل مسجد

بيزنطى ها در سال  1021موفق شدند باالى آيا صوفيا

شود و از آثار تاريخى آن ديدن کند.

تسلط يابند  ،بعد از اعادت آن به امپراطورى بيزنطيه ،
امپراطور ( اندرو نيکوس دوم) عمارت تخريب شده آيا

خواهران و برادران گرامی کمک های معنوی

صوفيا را ترميم کرد  .در نتيجۀ تخريبات و ترميمات آيا
صوفيا شکل هندسى سابق خود را از دست داد.

و مادی شما سبب تقویت و ادامۀ نشرات فقه

در  03مى  1391محمددوم  ،سلطان هفتم عثمانى

اسالمی است  .ایام قرنطین بهترین فرصت

استنباول را فتح و آيا صوفيا را خريدارى و به مسجد

برای مطالعه میباشد  .برای مطالعۀ کتب

تبديل کرد و  312سال آيا صوفيا مسجد بود .محمد دوم

اسالمی به ویپ سایت «فرهنگ و ثقافت

بعد از فتح استنابول به لقب فاتح مسمى يافت و اولين
نماز جمعه را بتاريخ  1جواليى  1391در آيا صوفيا با

اسالمی» مراجعه فرمائید .همچنان در اول

حفظ آثار تاريخى آن اداء کرد .

هر ماه میتوانید فقه اسالمی را در سایت
مطالعه کنیدIslaminfo.0ne .

سلطان محمد فاتح  ،آيا صوفيا را ترميم کرد و محراب و
منبر که ليافت آيا صوفيا را داشته باشد بناء نمود و
درجوار آيا صوفيا کتابخانه و مدرسه آباد کرد .در جريان

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

خالفت عثمانى  ،تغييرات معمارى زياد در مسجد
اضافه گرديد و آيا صوفيا به خط عربى و ديزاين عربى
مزين گرديد  .در  03نوفمبر  1393مجلس وزراء ترکيه
برياست اتاترک امر صادر کرد تا مسجد محمد الفاتح به
موزيم تبديل شود  .در سال  1311يونسکو آيا صوفيا را
ضمن آثار مهم تاريخى ثبت کرد.
در  0جون  0202محکمه ترکى به قضيه اى که از طرف
جمعيت معين به حمايت از اوقاف تاريخى  ،امر صادر
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