َر ِّ
ب ِِّ ا ْش َر ْح ِِّل
ِّ
احلُ ْل ُع ْ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 دوصدهشتادو دو

جمادى الثانى

مارچ 0202

بر اساس اين احاديث خروج کسى از امت اسالمى به
دکتور فضل الهادى وزين

معناى خروج از دايره دين اسالم است  ،اما خروج
کسى  ،از احزاب و جماعت هاى مسلمانان ،هر گز به

جماعت از مسلمین و نه جماعت مسلمین

معناى خروج آن شخص  ،از دايره جماعة المسلمين

مراد از کلمه « الجماعة» در بعض احاديث شريف مانند

يعنى امت اسالمى و دين اسالم نيست .

اين حديث شريف:

آنچه گفته شد ،معناى درست جماعة وارد در حديث

عن عبداهلل بن مسعود رضى اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل

و نظر علماى امت است .

صلى اهلل عليه وسلم « :ال یحل دم امرئ مسلم إال بإحدی

بايد فرق جماعت المسلمين و جماعت من المسلمين

ثالث :الثیب الزانی  ،و النفس بالنفس  ،و التارک لدینه

براى مسلمانان واضح باشد تا خلط و التباس ميان

المفارق للجماعة » رواه البخاری و مسلم .

جماعت المسلمين و جماعت من المسلمين ،سبب
تکفير مسلمانان و اشتباه گرفتن از احزاب و
جماعات با جماعت المسلمين نه شود .

که در آن از مخالفت « جماعة المسلمين» نهى شده و
البته واضح است که تشکيل احزاب و جماعات
براى ترک کنندۀ آن وعيد آمده است ،جماعت مسلمانان
اسالمى با رعايت اصول و ضوابط شرعى به هدف
يعنى امت اسالمى است نه مذهب  ،احزاب و جماعت
دعوت و خدمت به اسالم و مسلمانان يک امر
هاى داخل امت اسالمى.مذاهب فقهى  ،احزاب و
مشروع وگاهى بنابر نصوص واضح قرآن و سنت و
جماعت هاى مانند اخوان المسلمين ،جمعيت اسالمى ،
اصل شرعى « ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب »
جماعت تبليغ ،جماعت اسالمى  ،حزب اسالمى ،
شرعا واجب است .
اتحاد مسلمانان  ،وحدت صف آنان  ،وفا به عهد و
جمعيت اسالمى  ،جمعيت اصالح و غيره جماعات من
اطاعت از امير و مسئوول در معروف و امورى که
المسلمين يعنى گروه و جماعت از مسلمانان اند نه
معصيت نباشد ،نيز يک اصل شرعى مى باشد.
جماعة المسلمين به معناى امت اسالمى .
و اهلل الموفق .
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حکم سقط جنین و جلوگیری از نسل

جوانان مسلمان را توصيه ميکنم که با اين دختران
ازدواج کنند و جامعه اسالمى مسئوليت تربيه

حکم سقط جنين در نتيجه تجاوز جنسى باالى دختر

اطفالى را که به اين طريق تولد مى شوند دارد و

مسلمان :

دولت اسالمى مسئول رعايت اين اطفال است .

اول  :دکتور يوسف القرضاوى جواب ميدهد :

دوم  :مفتى مصر در جواب استفسار زنان بوسنه که

اين سؤال از طرف دختران مسلمان در بوسنه و هرسک از

موردتجاوز قرار گرفته اند و حامله شده اند اين فتوا

شيخ محمدغزالى شده بود و شيخ غزالى براى من امر

را ميدهد:

نمود تا جواب بدهم  .ما مسلمانان امروز مورد هجوم از
هر طرف قرار داريم  .مى خواهم براى خواهران ما که

دختر مسلمان اگر در داشتن جنين که بواسطه تجاوز

مورد تجاوز جنسى قرار گرفته اند و هيچ گناه نکرده اند

جنسى در شکم خود کراهيت دارد مى تواند آنرا

بگويم .

سقط کند .بعد از والدت اگر مى خواهد طفل را
نداشته باشد مى تواند براى صرب ها بدهد .

سقط جنين در اصل منع شده است و انسان قابل احترام

( نوت  :اين حکم براى دختران مسلمان افغانستان که

مى باشد اگر چه در نتيجه زنا محرم جنين ساخته شده

در زندانهاى کفر و حکومت غير شرعى موردتجاوز

باشد  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم براى زنى از مردم

قرار ميگيرند رسانده شود . ) .

الغامدى که اعتراف به زنا نمود گفت تا والدت طفل

حکم سقط جنین

حکم بااليش اجرا نشود و وقتيکه والدت کرد امر کرد تا

اول  :شيخ متولى الشعرواى جواب ميدهد :

مدت شير دادن حکم اجرا نشود .

روح در جنين بعد از يکصد وبيست روز از تاريخ
حکم سقط جنين در حاالت مختلفه تفاوت ميکند اگر به

حمل داخل ميشود و بايد بين تناسل حيوانات و

مرحله تکميل رسيده باشد فقط به ضرورت فوق العاده

نبات و روح فرق گذاشت  .اسقاط جنين به تمام انواع

جواز دارد و اين موضوع را داکتران مى توانند

و اقسام آن حرام است اگر سبب آن صحت مادر در

بدانند.از حق دختر مسلمان است که اگر به اين مصيبت

وقت که اسقاط اجراءميشود نباشد و آينده را

گرفتار شده باشد مى تواند جنين را در شکم خود حفظ

خداوند ميداند .

کند و در شريعت برايش حرج در اين مورد نيست و
مجبور به سقط آن نيست و طفل مسلمان مى باشد و

دوم  :شيخ مصطفى الزرقا در باب سقط جنين اين

رسول کريم فرموده اند که هر مولود به اساس فطرت

فتوا را ميدهد :

تولد ميشود و فطرت معنى توحيد است يعنى اسالم

سقط جنين اصل است و اجازه آن استثناء و مقيد به

است .

حدودمعين ميباشد  .قبل از چهل روز حمل انداختن

فقها مى گويند که اگردين والدين مختلف باشد طفل

جنين بدرجه کراهيت است و بعد از اين مدت و

بهترين دين يکى از والدين را متابعت ميکند و اين در

تکوين بعضى اعضاى جسم طفل بدرجه حرام ميرسد

حالت که والدين باشد و اگر يکى از والدين نباشد  ,پس

و خصوصا بعد از نفخ روح حرام مطلق ميباشد زيرا

طفل مسلمان است بدون شک .

بعد از نفخ روح حرکت طفل ظاهر ميشود و مادر
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 .2بشرطيکه در دائره کوچک خانواده باشد نه
قانون عمومى در دولت .

درشکم خود حرکت را احساس ميکند و اسقاط بدون

 .0هر طريقى را که داکتر معالج الزم بداند .

دليل شرعى در اين مرحله جنايت بحساب ميآيد .

 .3اگر خانواده اوالد زياد داشته باشد و
والدين قادر به تربيه صحيح نباشند .

سوم  :شيخ مصطفى الزرقا در باب سقط جنين اين فتوا

 .4اگر زن ضعيف باشد و مرد فقير که در اين

را داده است :
سقط جنين بايد برضاى زن و شوهر و موجود بودن طبيب

حالت بعضى علماء نظر ميدهندکه نه تنها

براى اجراى عمليات سقط باشد .

محدود ساختن نسل جواز است بلکه يک
عمل خوب نيز ميباشد .
 .5فقهاى مذهب حنفى منع حمل را اجازه

حکم منع حمل یا جلوگیری از آوردن اوالد
شيخ متولى الشعرواى جواب ميدهد :

ميدهند ليکن بشرطى که به موافقه زن باشد

منع حمل ضرر ندارد و مانع هم در آن نيست  ,بشرطيکه

و اگر زن موافقه نداشت عزل ( جلوگيرى )

زن و شوهر هر دو با هم اتفاق کامل داشته باشند و بايد

اجازه نيست .

نيت از جلو گيرى از نسل ترس از کمى رزق نباشد و اگر
به سبب صحى مادر باشد و داکتر معالج نظر بدهد در

سوم  :در کتاب  :أسئلة النساء و أجوبة الفقهاء و

جلوگيرى طفل ممانعت نيست .

العلماء صفحه  10 :اين حکم آمده است :
 .2بشرطيکه داکتر زن مسلمان و متخصص

حکم کنترول بار دار شدن یا حمل

امراض نسائى اين اجازه را بدهد و بداند که

اول  :حکم کنترول بار دارشدن را علماى اسالم در

منع حمل براى صحت مادر ضرر ندارد و

شرايط ذيل قانونى ميدانند :

خطر حقيقى در نتيجه منع حمل متوجه مادر

 .2اگر مادر و پدر مريضى داشته باشند که به

نيست .
 .0بايد منع حمل قبل از حمل باشد زيرا سقط

اوالد انتقال کند.
 .0اگر مادر به سبب حمل مريضى اش زياد شود .

حمل اجازه نيست .
 .3بايد در منع حمل زن وشوهر هر دو هم نظر

 .3اگر حالت اقتصادى خانواده ضعيف باشد که

باشند.

نتوانند اوالد را تربيه صحيح و درست نمايند .

 .4نبايد از ترس فقر باشد .

 .4اگر ثابت شود که اطفال از ناحيه عقلى و جسمى

 .5منع حمل نبايدسبب بسته شدن حمل براى

سالم تولد نميشوند و باعث در سر والدين و

دائمى باشد و نبايد رحم زن کشيده شود .

جامعه ميشوند .

چهارم  :قرار مجمع البحوث االسالمية
Mohammad Higab . That is Islam ( Fath ,
Legislation and good Manners ) P : 166.
دوم  :شيخ سيد سابق در فقه السنه جلددوم صفحه 261 :

فیصله نمره اول
 .2اسالم تشويق و ترغيب به ازدياد نسل

–  261اين حکم را ميآورد :

وکثرت آن ميکند .
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مناقشه در مورد استفاده از فقه و فکر شیعه

 .0اگر يک ضرورت شخصى باشد که تنظيم نسل

عصام تلميه

را ضرورى بسازد در اين حالت زن و شوهر
مطابق ضرورت خود عمل نمايند و اندازه

عدۀ تصوردارندکه مناقشه و استفاده از علوم

ضرورت جلوگيرى از نسل به ضمير و ديندارى

ديگران و استفاده از فکر و فقه شيعه معنى حمايت و

خود زن وشوهر گذاشته ميشود .

پشتبانى از نظام ايران است  .شک نيست که ايران در
منطقه شرق ميانه و جهان اسالم بسيار جفا و تخريب

پنجم  :قرار مجلس المجمع الفقهی االسالمی

کرده و مشکالت بزرگ را براى مسلمانان خلق نموده

فیصله نمبر دوم

است و اما مطالعه و مناقشه مذهب ازمذاهب فکرى
و فقهى را نبايد ارتباط به سياست يک کشور داد .

تأخير کردن در حمل و منع آن بصورت فردى و جهت رفع

تقارب بين مذاهب سنت و شيعه که امام دکتور

ضرر حقيقى مثال اگر زن والدت طبيعى کرده نتواند و

يوسف القرضاوى آنرا روى دست گرفت به نتيجه

احتياج به عمليات جراحى براى حمل باشد در اين حالت

مطلوب نبرسيد  .وقتيکه ازفکر شيعه و مذهب شيعه

ممانعت شرعى نيست .

بحث مى شود بايد واضح باشد که در موضوع فقه
بحث مى شود و شيعه تنها در ايران نيست بلکه در

ششم  :فیصله مجلس فقهی کنفرانس اسالمی

افغانستان و پاکستان و هندوستان و ترکيه و عراق

فیصله نمبر 2

و لبنان و سائر کشور هاى اسالمى وجود دارد و در
طول تاريخ اسالمى مذهب شيعه بحيث يک مذهب
معروف موجود بود و نظريات و آراء علماى اين

 .2اجازه نيست صدور قانون عمومى که باساس آن

مذهب مناقشه ميشد و به بعضى نظريات فقه شيعه

آزادى زن و شوهر در داشتن اوالد محدود شود .

توافق و با بعض نظريات فقه شيعه نقد و بعض

 .0حرام است که اصل وسيلۀ آوردن نسل را که بنام

نظريات نيز رد ميشد .

تعقيم ياد ميشود از زن و مرد سلب نمود تا

توارت و انجيل که به اساس معتقدات مسلمان نسخ

اينکه ضرورت شرعى محسوس نشود .

و تحريف شده و از تحريف آن قرآن ما را با خبر مى

 .3اجازه است جلوگيرى مؤقت در آوردن اطفال به

دهد و با آنهم از مطالعه توارت و انجيل بصفت دو

نيت و قصد فاصله زمانى بين آوردن طفل و

کتاب مقدس منع نشده ايم و استفاده از آيات که در

طفل و بين اوقات حمل ويا توقف دادن حمل

تورات و انجيل تحريف نشده شرعا منع نشده است و

براى مدت معين اگر ضرورت شرعى باشد و زن

رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم فرمودند ( حدثوا عن

و شوهر با رضايت و مشوره شان جلوگيرى از

بنى إسرائيل و ال حرج )  .ابن کثير در مقدمه تفسير

نسل را مناسب حال خود بدانند بشرطيکه در

اش از موقف اسرائيالت مى گويد :آنچه از نبى

نتيجه آن ضرر عايد شان نشود و وسيله حمل

إسرائيل روايت مى شود و اگر با ثوابت ما اتفاق

مشروع باشد و بشرطى که عمل تخريبى و

داشته باشد از گرفتن آن ممانعت نيست و آنچه

جنائى عليه حمل نباشد  .......و اهلل أعلم .

تعارض دارد با مقدمات ما نمى پذيريم و رد مى
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مناقشه در مورد استفاده از فقه و فکر شیعه /

در اکثر کتاب هاى علماء معاصر در موضوع احوال

کنيم  ،در آن موضوعات که نه موافقت است و نه

شخصى مالحظه مى شود که نظريات مذاهب تسنن

متعارض ميتوانيم بگيريم و ميتوانيم نگيريم با اينکه

و آراء مذهب شيعه بحث شده مثل کتاب ( األحوال

أهل کتاب هميشه با ما مخالفت دارند .

الشخصية بين مذاهب أهل السنه و المذهب

موقف ما از معتزله در فتنه خلق قرآن واضح است  ،اما

الجعفرية ) از دکتور محمد حسين الذهبى  .اين

از فکر الجاحظ المعتزلى و از تفسير الکشاف

کتاب در پوهنحى حقوق در بغداد تدريس مى شد .

الزمخشرى استفاده مى کنيم و هيچ تفسيرى نيست که

کتاب ( مدى حرية الزوجين فى الطالق ) از دکتور

از الزمخشرى استفاده نکرده باشد و به همين ترتيب از

عبدالرحمن الصابونى  ،که مقدمه آنرا شيخ ابو زهره

ديگر متفکرين معتزله و غير از ايشان .

و دکتور مصطفى السباعى نوشته اند و در اين بحث

مخالفين روش جديد را پيش گرفته اند و آن اينکه آنچه

از مذاهب چهار گانه و شيعه جعفرى ذکر يافته و

از گذشته باقى مانده آنرا مهدوم ساخت  .در جامع االزهر

هيچيک از علماء بزرگ آنرا نقد و رد نکرده اند .

در پهلوى مذاهب چهارگانه ؛ مذاهب ديگر در باب فقه

عدۀ از دانشمندان و محققين به خاطر مزاج عمومى

مقارن تدريس مى شد و بيشتر تحقيقات که در قرن

مردم اين ابحاث و مطالعه فقه شيعه را رد ميکنند و

بيستم از طرف جامع االزهر به طبع رسيده مذاهب غير

اين اشتباه و خطأ بزرگ علمى است و نبايد محقق و

تسنن نيز شامل آن بود .

دانشمند به روش مزاج عامه کار کند .

در ساحۀ فکر و مطالعه و مناقشه مذاهب فلسفى و
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اشتراک مسلمان با غیر مسلمان در خوشی و غم

مادى  ،مسلمانان همه اين مذاهب فکرى را بحث کردند
و در اواخر فلسفه مارکسيزم را علماء اسالم مطالعه و
نقد کردند  .مثل کتاب ( نقض أوهام المادية الجدلية ) از

الحمدهلل و الصالة و السالم على رسول اهلل  ،و على

دکتور محمد سعيد رمضان البوطى .

أله و صحبه و من اتبع هداه  ،و بعد:

کتاب آخر و مهم باقر الصدر ( األسس المنطقية

اساس رابطه بين مسلمانان و أهل کتاب و غير

لالستقراء )  ،هدف از کتاب کشف اساس منطقى

مسلمانان را خداوند سبحانه و تعالى در دو آيه در

مشترک بين علوم طبيعى و ايمان به خداوند است .

سوره الممتحنة  ،معرفى مى نمايد  { :ال ينهاکم اهلل

کتاب الصدر نشان ميدهد که مشايخ شيعه در گذشته و

عن الذين لم يقاتلوکم فى الدين و لم يخرجوکم من

عصر حاضر سهم فعال را در تکوين علمى و اهتمام

ديارکم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن اهلل يحب

شديد به علوم انسانى و منطق و فلسفه و علم نفس

المقسطين * إنما ينهاکم اهلل عن الذين قاتلوکم فى

داشتند .

الدين و أخرجوکم من ديارکم و ظاهروا على إخراجکم

عالمه شيخ محمد أبو زهره تاريخ مذاهب اسالمى را

أن تولوهم و من يتولهم فأولئک هم الظالمون } (

تأليف و تحقيق کرد  ،او در کتاب خود از امام زيد و

الممتحنة 1 :ـ  .)9خدا شما را از آنان که با شما در دين

امام صادق و مذهب شان بحث جالب دارد و همچنان ابو

قتال و دشمنى نکرده و شما را از ديارتان بيرون

زهره در موضوع ميراث در شيعه جعفريه تحقيق کرد و

ننمودند نهى نمى کند که با آنان نيکى کنيد و به

در کتاب مستقل را به طبع رسانيد .

عدالت و انصاف رفتار نماييد ،که خدا مردم با عدل
و داد را بسيار دوست مى دارد.

5

شماره دوصد و هشتاد و دو

مارچ0202

فقه اسالمى

در تفسير و دليل نزول آيه مبارکه مفسرين مى گويند که

خود نيز يک قسمت داده شود  ،به عبارت ديگر « بر»

مسلمين با رسول خدا صلى اهلل عليه وسلم مشورت

باالتر و فوق عدل است  .خداوند امر به عدلت و

کردند که با خويشاوندان مشرک خود ترک مراوده

احسان مى نمايد و مى گويد { :إن اهلل يأمرکم بالعدل

نمايند و اين شور قبل از مشورت در باره قتال و نبرد با

و اإلحسان } ( النحل  . ) 92 :هر آهينه خداوند شما را

مشرکين بوده است  ،سپس اين آية نازل گرديد.

امر به عدال و احسان مى کند .خداوند مسلمانان را

و تنها شما را از دوستى کسانى نهى مى کند که در دين

از عدلت با غير مسلمانان منع نمى کند بلکه امر به

با شما قتال کرده و از وطنتان بيرون کردند و بر بيرون

رفتار نيکو و عدالت و « بر » با ايشان مى کند  .در

کردن شما همدست شدند  ،زنهار آنها را دوست نگيريد

حديث صحيح روايت شده که از پيغمبر صلى اهلل

و کسانى که با آنان دوستى و ياورى کنند ايشان به

عليه وسلم پرسيده شد که افضل يا بهترين اعمال

حقيقت ظالم و ستمگارند.

چيست ؟ فرمودند  « :نماز در وقت آن »  .فرمودند که

آناکه با شما نمى جنگند در دين  ،و شما را از وطن تان

بعد از آن « بر الوالدين » پرسيده شد بعد از آن

اخراج نمى کنند  ،و تظاهر براى اخراج شما نمى کنند ،

فرمودند  « :الجهاد فى سبيل اهلل » ( متفق عليه :

خداوند ما را از بر يعنى خوبى زياد با ايشان منع نمى

بخارى در مواقيت الصالة ــ  501ــ و مسلم در االيمان

کند  ،و امر به قسط يعنى عدالت و انصاف که معنى آن

ــ  15ــ از عبداهلل بن مسعود .

بيشتر از خوبى است ميکند  .به عبارت ديگر که با غير

مسلمانان اينطور بودند ،انس بن مالک روايت

از مسلمانان با بى عدالتى و ظلم معامله نکنيم و مال

ميکند  :جوان يهودى در خدمت رسول اکرم صلى اهلل

شان را بدون حق نگيريم  .اهلل سبحانه مى فرمايد { :يا

عليه و سلم بود  ،وقتيکه مريض شد  ،پيغمبر صلى

أيها الذين آمنوا کونوا قوامين هلل شهداء بالقسط و ال

اهلل عليه وسلم بديدن او رفت و باالى سرش نشست و

يجر منک شنان قوم على أال تعدلوا و اعدلوا هو اقرب

گفت  :مسلمان شو  .جوان بطرف پدر خود ديد  ،پدر

للتقوى و اتقوا اهلل إن اهلل خيبر بما تعملون } ( المائدة :

گفت اطاعت ابا القاسم را کن  ،ايمان آورد  ،رسول

.)1

اکرم صلى اهلل عليه و سلم از نزد او بيرون شد و گفت :

اى مؤمنان ! خاص براى خدا ( در اداى حقوق و واجبات)

الحمدهلل الذى أنقذه بى من النار  ،الحمدهلل که

پايدار و استوار باشيد ،به عدالت گواهى دهيد  ،و

خداوند بواسطه اى من او را از آتش نجات داد ( .رواه

دشمنى با قومى نبايد شما را وادار به ترک عدالت

البخارى در الجنائز «  » 2356از انس بن مالک.

نمايد ،عدالت کنيد که عدالت به تقوى نزديکتر است،

حضرت عبداهلل بن عمرو گوسفندى را ذبح کرد و

و از خدا بترسيد( از عذاب او تعالى خويشتن را در امان

گفت  :براى همسايه يهودى خود اهداء مى کنم  ،از

داريد) حقا که خداوند به هر آنچه که انجام ميدهيد آگاه

رسول اکرم صلى اهلل عليه و سلم شنيدم که گفت :

است .

اشتراک مسلمان با غیر مسلمان در خوشی و غم /

اين است به آنچه اسالم مسلمانان را امر ميکند  ،عدلت

جبرئيل ما را به حق همسايه وصيت ميکرد  ،تصور

با غير مسلمان و (بر) با ايشان  ،بر باالتر از عدالت

کردم که او از ما ميراث مى گيرد (.روايت کرده احمد

است ،عدلت

« )6496

يعنى صاحب حق را  ،حقش را بدهيد و اما بر به اين

اسالم ما را منع از معامله خوب با همسايه هاى غير

معنى است که بيشتر از حق که دارد داده شود و از حق

مسلمان نمى کند  .فرض کنيم يک جوان در يکى از
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کشور هاى اروپائى و امريکا درس ميخواند و دوست

عدالت خود مى کند و اگر همه را مغفرت کند به

غير مسلمان دارد ،يا استاد غير مسلمان در پوهنتون با

فضل خود ميکند و هيچکس به عمل خود داخل جنت

او معامله خوب دارد و در ايام عيد او را تبريک مى

نمى شود و به عمل خود از آتش نجات نمى يابد  ،و

گويد  ،پس چه مانع است که مسلمان با او معامله خوب

اما بفضل اهلل تعالى و رحمت او داخل بهشت مى شود.

نکند؟

امام مسلم در صحيح خود از ابى هريره رضى اهلل عنه

خداوند متعالى مى فرمايد  { :وإذا حييتم بتحية فحيوا

روايت ميکند که رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم

بأحسن منها أو زدوها } ( النساء .)16 :و هر گاه محل

فرمودند که هيچ يک از شما به عمل خود نجات نمى

ستايش و تعظيم ( بشمول سالم و احترام ودعا) قرار

يابد ،گفتند يا رسول اهلل حتى شما ؟ گفتند  :و نه هم

گرفتيد پس به نحو بهتر از آن و يا ( حداقل) مانند آن

من مگر اينکه خداوند برحمت و فضل خود بخواهد .

پاسخ بگوئيد.

خداوند رحمت خود را براى متقيان که عمل صالح را

الزم است ما مسلمانان با غير مسلمانان بيشتر لطف و

انجام مى دهند و از خداوند مى ترسند و توبه

مهربانى داشته باشيم و معامله خوبتر نسبت به آنها که با

ميکنند و در خيرات سبقت مى جويند عطا مى کند .

ما دارند داشته باشيم  .اگر مسلمانان رابطه خوب و

عالمات که اگر از انسان ظاهر شود  ،مسلمانان مى

حسن با کفر نداشته باشند  ،پس چطور ممکن است آنها

توانند از آن براى عامل آن خير را بخواهند اما به

را به اسالم دعوت کنيم  ،اگر با شدت و خشونت با آنها

يقين کامل  ،ممکن است از يک شخص عالمات

رفتار داشته باشيم حتماً ما را بحيث افراط گر و

صالح ظاهر شود اما در حقيقت فاسد باشد  ،يا

تروريست مى شناسند .مهربانى با غير مسلمانان ما را با

عالمات ايمان ديده شود اما در نفاق باشد ،و يا

ايشان نزديک مى سازد و آنها بيشتر به اسالم نزديک

اينکه از او فساد ظاهر شود اما بين او بين خداوند

مى شوند .

خير باشد  ،خداوند متعالى به تنهائى به امور

( سايت عالمه يوسف القرضاوى ).

مؤمنين دانا است  .خداوند ميفرمايد( و اهلل أعلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بإيمانکم ) خداوند به ايمان شما دانا است  ،و

حکم به داخل شدن جنت و دوزخ باالی مردم

خداوند به تنهائى از بين مؤمنين متقيان را مى

بعض مردم حکم مى کنند که فالن شخص از أهل جنت  ،و

شناسد  .خداوند مى فرمايد  ( :فال تزکوا أنفسکم هو

فالن شخص از أهل دوزخ است .آيا اين قضاوت و حکم

أعلم بمن اتقى * نجم  . ) 30 :پس خود ستايى

صحيح است ؟ يا اينکه تنها اهلل تعالى آينده را مى داند ؟

مکنيد ،او به حال هر که متقى ( و در خور ستايش)

عالمه يوسف القرضاوى در جواب اين سؤال مى نويسد:

است از شما داناتر است .

بسم اهلل  ،الحمد هلل و الصالة و السالم على رسول اهلل  ،و بعد:

از رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم روايت شده اگر

آينده انسان را فقط خداوند متعالى به تنهائى مى داند ،

يگ شخص وفات کند و عدۀ از مسلمانان به خوبى

خداوند مالک سموات و زمين است  ،کسى را که

او شهادت بدهند و بگويند که از او بجز خير چيزى

بخواهد عذاب مى کند و کسى را که بخواهد رحم مى

نديده اند  ،خداوند او را مغفرت مى کند و عاقبت او

نمايد و کسى را که بخواهد مغفرت مى کند و خداوند

نزد خداوند متعالى خير است.

باالى همه چيز توانا است .اهلل سبحانه به اندازه يک

مردم شاهدان خداوند در روى زمين هستند  ،در

مثقال از ذره ظلم نمى کند  ،اگر همه را عذاب کند به

سنت روايت شده که جنازۀ گذشت و صحابه در مورد

7

شماره دوصد و هشتاد و دو

مارچ0202

فقه اسالمى

او خير گفتند  ،رسول اهلل فرمودند جنت براى او واجب

تکفير موقف طرف ديگر است که کوشش دارد با

شد  ،جنازۀ ديگر گذشت و مردم در مورد او شر گفتند،

استفاده از نصوص طرف مقابل را تکفير کند.

آنحضرت فرمودند وجبت يعنى برايش دوزخ واجب شد ،

صفحۀ از تاریخ معاصر افغانستان

حضرت عمر در مورد اين دو قضيه سؤال کرد و رسول

 0011ــ 0091

اهلل فرمودند  :أنتم شهداء اهلل فى األرض  ،شما شاهدان

تأليف  :فضل غنى مجددى

خداوند در روى زمين هستيد .
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم مى فرمايند اگر شخصى

تحقيق جديد در  100صفحه براى مطالعۀ شما آماده

بميرد و همسايه هاى او شهادت به خوبى او بدهند ،

است  .شما ميتوانيد کتاب را از آدرس فقه اسالمى

خداوند مى گويد  :شهادت شما را قبول کردم و او را

بدست آوريد .قيمت کتاب  $51و قيمت پست براى

بخشيدم از آنچه نمى دانيد يعنى در باره او نمى دانيد .

امريکا  $1ميباشد .نظر به قيمت گزاف پستى از

باالى مسلمانان واجب است که مرده ها را به خير و خوبى

فرستادن کتاب به اروپا بصورت انفرادى معذرت

ياد کنند و شهادت خير در مورد او بدهند .

ميخواهيم .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

کفر و تکفیر

ازدواج و تربیه در فکر معاصر اسالمی

قرآن کريم هيچ کس را تکفير نميکند بلکه از اشخاصى

تأليف  :فضل غنى مجددى

سخن ميزند که در حالت کفر بودند  ،کافر شخصى که به

تحقيق در  981صفحه براى مطالعۀ شما آماده است.

خداوند ايمان ندارد  .کفر غير از تکفير است  .برعکس

قيمت کتاب ، $51 :مصارف پستى . $1

قرآن کريم دعوت به احترام اديان ميکند  .قرآن حالت
موجوده و ظاهر را تأييد مى نمايد  .قرآن دعوت به

خواهران و برادران گرامی کمک های معنوی و مادی شما

همزيستى مسالمت با تمام مردم مى کند و مجادله را به

سبب تقویت و ادامۀ نشرات فقه اسالمی است  .ایام

معروف و حسن امر مى نمايد  .بهترين مثال همزيستى

قرنطین بهترین فرصت برای مطالعه میباشد  .برای

مسالمت آميز رسول اکرم در مدينه منوره با أهل کتاب

مطالعۀ کتب اسالمی به ویپ سایت «فرهنگ و ثقافت

است  .صحيفه المدينه نمونه و دليل واضح از همزيستى

اسالمی» مراجعه فرمائید .همچنان در اول هر ماه

میتوانید فقه اسالمی را در سایت مطالعه کنید.

مسالمت آميز ميباشد.

Islaminfo.0ne

فرق بين کافر و مکفر :کافر شخصى که به وجود خداوند
ايمان ندارد و با خداوند مخلوقات ديگر را شريک مى
سازد  ،اين مورد را قرآن کريم بحث ميکند و قرآن

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

کافرين را هوشدار از اعمال شان ميدهد .
اما تکفير کوشش و سعى براى خارج ساختن يک گروه
از اسالم و متهم کردن شان به شرک است در حاليکه
مسلمان هستند .
کفر و موقف انسان از عقيده  ،يک امر اختيارى چه به

aamo-usa.com

قناعت شخص و يا قناعت دادن از جهت ديگر باشد  .اما
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