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  مجتهد و غير مقلد كيست؟
گويند: از هيچ مذهبي از مذاهب  ي عدم تقليد ظهور كرده، اينان مي در بين جوانان پديده

كنيم و به  كنيم؛ بلكه خودمان مانند مجتهدين اجتهاد كرده و عمل مي ار گانه تقليد نميچه
  كنيم. اجتهادات آنان مراجعه نمي

  الحمدهللا، 

كه صالحيت اجتهاد دارند  اين ادعا به نسبت بعضي از مردم پسنديده نيست؛ ولي كساني
از شخص و مذهب خاصي ادعاهايشان قابل قبول است. بنابراين بر مردم واجب نيست كه 

ي چهار گانه واجب است سخنش خطا و  تقليد كنند و هر كس بگويد كه تقليد از ائمه
ناصواب است، زيرا تقليد از ائمه، واجب نيست، البته بر جويندگان علم الزم است كه از 

ده نمو  هاي آن بزرگواران را مطالعه ي اربعه و علماي ديگر استفاده كنند و كتاب سخنان ائمه
  و استدالل آنان را پيرامون مسايل مطالعه كنند، طالب علمي موفق است كه از اين موارد بهره

  برده و استفاده كند.
تواند پا در ميدان اجتهاد گذاشته و اجتهاد كند بلكه  كسي كه توان اجتهاد ندارد نمي

از ارشادات موظف است از فقها سؤال نمايد و راه آموختن و تحصيل فقه را ادامه دهد و 
كه صالحيت صدور فتوا را حاصل كند و راه و روش علما را بياموزد  علما استفاده كند تا اين

و توان تشخيص احاديث صحيح از روايات ضعيف را داشته باشد و در اين مسير بايد 
اند  الحديث، اصول الفقه و مواردي را كه علما دانستن آن را بر اهل علم الزم دانسته مصطلح

  موزد و توان ترجيح، در مسايل اختالفي را داشته باشد.بيا
تواند با آن  مواردي را كه علما بر آن اجماع دارند حكمش واضح است و كسي نمي

توان تحقيق و  مخالفت كند، و در مواردي كه اهل علم در مورد آن اختالف نظر دارند مي
  جستجو نمود. 
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 و رسولش ارجاع دهيم. آن گونه كه اهللا ما موظف هستيم مسايل اختالفي را به حكم اهللا
 نُونَ ِباللَّهتُؤْم ولِ إِنْ كُْنتُمالرَّسو إِلَى اللَّه وهَفرُد ءي شَيف تُمعتعالي فرموده است: [َفإِنْ َتَناز

  ]59واْليومِ اآلخرِ] [نساء: 
نيد؛ اگر به اهللا و [ پس اگر در چيزي اختالف كنيد، آن را به سوي اهللا و رسول برگردا

  روز آخرت ايمان داريد]
  ]10اهللا تعالي فرموده است: [وما اْختَلَْفتُم فيه منْ شَيء َفحكْمه إِلَى اللَّه] [شوري:

  [ و آنچه در آن اختالف كرديد، پس فيصله كردن او حواله به اهللا است.]
در اشتباه هستند بلكه اين افراد  كنند سخت كساني كه توان اجتهاد را ندارند و اجتهاد مي

بايد مسير تحصيل علم را ادامه دهند و در اين راه زحمت بكشند و روش علما را در پيش 
  گيرند.

 لَّى اللَّهاين افراد بايد حديث، اصول، فقه، لغت عربي، دستور زبان عربي، سيرت پيامبر ص
  عَليه وسلَّم و تاريخ اسالم را بياموزند. 

ين علوم در مسايل اختالفي كمك بگيرند و در كنار آن از منهج علماي گذشته از ا 
هاي اهل علم استفاده نموده و فتواي علما را در مسايلي  فاصله نگيرند و از سخنان و كتاب

كه به نظر آنان راجح است مؤيد اقوال خود قرار دهند. يا برعكس مسايلي كه به نظر آنان 
علما را در تأييد قول خود ذكر نمايند. بر علماي گذشته دعاي مرجوح است باز هم اقوال 

  رحمت و مغفرت بفرستند.
تنها راه موفقيت براي طالب علوم ديني كه مخلصانه گام بردارند و در جستجوي حقيقت 

  باشند همين راه است نه اين كه طالب علم مغرور باشد و راه تكبر را در پيش گيرد.
  )161، 160)، (47اسالمي ( ي بحوث مجله - شيخ ابن باز
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  حكم انتقال از مذهبي به مذهبي ديگر
آيا براي مسلمان جايز است كه از مذهب فقهي خودش به مذهب فقهي ديگري منتقل شود؟ 
مثالً؛ شخصي كه پيرو مذهب مالكي است و گاهي به مذهب حنبلي عمل كرده و دوباره به 

  ارد؟گردد. آيا اين كار اشكالي د مذهب مالكي بر مي
  الحمدهللا، 

بر مسلمان واجب است كه به مدلول كتاب و سنت عمل كند، خواه موافق مذهب وي 
باشد و خواه نباشد. بدليل گفتار اهللا تعالي: [َفإِنْ َتَنازعُتم في شَيء َفرُدوه إِلَى اللَّه والرَّسولِ 

  ] 59ذَلك خَيرٌ وأَحسنُ تَأْوِيال] [نساء:إِنْ كُْنُتم تُؤْمنُونَ بِاللَّه واْليومِ اآلخرِ 
و اگر در چيزي اختالف داشتيد آن را به اهللا و پيغمبرش برگردانيد، اگر به اهللا و روز «

  ».تر است رستاخيز ايمان داريد. اين كار براي شما بهتر و خوش فرجام
از يك  هاي شخصي البته هيچ كس حق ندارد بدليل پيروي از هواي نفس و انگيزه

 هكْمَفح ءنْ شَيم يهف ا اخَْتلَفُْتمممذهب به مذهب ديگر برود. زيرا اهللا تعالي فرموده است: [و
  ] 10إِلَى اللَّه] [شوري:

  »واگذار كنيد» اهللا«در هر چيزي كه اختالف داشته باشيد داوري آن را به «
  وسلم. و باهللا التوفيق، وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه

 )12/96فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (

 موضع مسلمان در برابر اختالفات علما

بينيم.  كنيم، چه بسا براي يك مسئله فتواهاي متعددي مي هاي فقهي را كه مطالعه مي كتاب
  به نظر شما طالب علوم ديني در اين خصوص چگونه عمل كنند؟ 

اند ولي دليلي برايش  يديم كه علما به آن فتوا دادهاي د همچنين بفرماييد، اگر مسئله
  اند چه كار كنيم؟  ارايه نكرده

  الحمدهللا، 



 پيرامون مسائل شرعي و اجتماعي يكصد سوال و جواب     12

 

اگر اين شخص از كساني است كه صالحيت ترجيح و سبك و سنگين كردن داليل را 
ي بگيرد. و اگر  صالحيت اين كار را ندارد بايد به  ي مذكور بهره تواند از شيوه دارد. مي

  لم او اعتماد دارد مراجعه كند. كه به ع عالمي
  و باهللا التوفيق، و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

  )93/ 12فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا(

  زندگي با زن بي نماز
من با دختري ازدواج كرده ام كه از او صاحب يك فرزند هستم. زنم نماز نمي خواند و 

نمي گيرد. من مي ترسم كه به خاطر بي نمازي او، گناهكار  ماه مبارك رمضان روزه
  بشوم. حاال مانده ام كه چكار بكنم؟ لطفاً مرا راهنمايي بكنيد.

 الحمدهللا،

تو در اين مدتي كه با او زندگي مي كردي و او نماز نمي خواند و روزه نمي گرفت، 
قضيه خود با او  گناهكاري؛ چون كه در اين مدت هيچ كوششي در نصيحت نمودن و حل

نكرده اي؛ اما امروز اگر همان طور است كه اصالً نماز نمي خواند و روزه نمي گيرد؛ پس 
  در امر كردن او به نماز و روزه و ساير فرايض دين اسالم كوشش كن.

از اهللا كمك بگير. اگر باز هم هدايت نشد از پدر و مادر خودت و خانواده ي همسرت  
بگير تا نصيحتش بكنند. پس اگر اطاعت كرد و توبه نمود و به و ساير محارم او كمك 

طرف اهللا برگشت و نماز خواند، پس شكر گزار اهللا باش و از اين به بعد با او به خوبي رفتار 
كن. اگر باز هم بر ترك نماز و روزه اصرار نمود، او را طالق بده. إن شاء اهللا خير نصيبت 

  ياري كننده بنده اش است.مي شود. اهللا تعالي در هر حالت 
 الرَّجلِ بينَ«  براي اين كه ترك نماز كفر و برگشت از دين اسالم است به  دليل حديث:  

نَ ويب الشِّرْك اْلكُْفرِ و َلاةِ َترْكمسلم » فرق بين مرد و شرك و كفر، ترك نماز است» «  الص
 )82 (  
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 فَمنْ الصَلاةُ وبيَنهم بينََنا الَّذي الْعهد«يه وآله وسلَّم همچنين قول رسول اهللا صلَّى اللَّه عَل
  » كََفرَ فََقد َترَكَها

پيماني كه ميان ما و آنها است، نماز مي باشد؛ هركس آن را ترك نمايد كفر ورزيده « 
  )2621ترمذي ( »است.
  ]10[ممتحنه  » اْلكَوافرِ وال تُمسكُوا ِبعصمِ  «اهللا تعالي مي فرمايد:  

با زنان كافر (غير اهل كتاب ) ازدواج نكنيد و همسران كافر را در همسري خود نگاه « 
  »نداريد.

  وباهللا التوفيق، و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم
  )18/284،283فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا (

  چه كار كند؟خواند  زني كه شوهرش نماز نمي
نماز چه  نماز همچنين زن دادن به افراد بي ماندن زني كه صاحب فرزند است، نزد شوهر بي

  حكمي دارد؟
  الحمدهللا،

هرگاه زني در نكاح مردي درآورده شود كه نه با جماعت و نه در خانه هيچ وقت نماز  
سنت و اقوال  گونه كه از قرآن، خواند نكاحشان صحيح نيست، زيرا تارك نماز همان نمي

  صحابه ثابت است كافر و مرتد است.
 لَّمسو هآلو هَليع لَّى اللَّهص النَّبي گفته است: َكانَ أصحاب نْهع اللَّه يضعبداهللا بن شقيق ر

وآله اصحاب رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه » «ال يرَون شيئاً منَ األعمالَ تركَه كُفراً غير الصالةِ
  ».دانستند وسلَّم هيچ گناهي جز ترك نماز را كفر نمي

بنابراين حالل نيست كه زن مسلمان به عقد كافر درآورده شود؛ چون اهللا تعالي فرموده 
حي مال هو ملٌّ لَهنَّ حنَّ إِلَى اْلكُفَّارِ ال هوهفَال َترِْجع نَاتؤْمنَّ موهتُمملنَّ] است: [َفإِنْ علُّونَ لَه

  ]10[ممتحنه: 
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هر گاه (آن زنان) را مؤمن يافتيد، آنها را به سوي كفار بازمگردانيد، اين زنان براي آن «
  ».مردان و آن مردان براي اين زنان حالل نيستند

نمازي را اختيار كند، نكاحش خود به خود فسخ  اگر كسي بعد از عقد نكاح، بي 
اند تا انقضاي  توبه كرده و به اسالم برگردد. برخي علما گفتهشود؛ مگر آن كه بالفاصله  مي

شود، اگر پس از انقضاي آن مسلمان شد (نماز را اختيار  عدت به شوهر مهلت داده مي
شود؛ مگر با عقد جديد، بر زن الزم است كه از شوهر  نمود) اين زن برايش حالل نمي

شوهر فرزنداني نيز داشته باشد، چون  نماز جدا شده و به او تمكين ندهد، گرچه از آن بي
  پدر در اين حالت حق حضانت فرزندان را ندارد.

كه دختران خود و يا دختراني كه تحت  دهم از اين بنابراين به برادران مسلمانم هشدار مي
نماز درآورند چون اين مسئله واقعاً خطرساز  سرپرستي آنها هستند را در نكاح افراد بي

ي خويشاوندي و  نمازان نبايد جنبه ياء در امر تزويج دخترانشان با بياست. پدران و اول
  ي دين را مراعات كنند). دوستي را در نظر بگيرند (بلكه جنبه

     كنم. (واهللا اعلم)          ي مسلمانان هدايت را طلب مي از اهللا تعالي براي همه
  )11/56ا و رسايل (مجموعه فتاو -هـ شيخ ابن عثيمين9/10/1414تحرير در تاريخ: 

اگر امام آيات را طوري قرائت كند كه معني آيات را تغيير دهد، آيا باعث 
  بطالن نماز مأموم مي شود؟

يا آيات را طوري بخواند كه كامال معني عوض شود آاگر كسي كه امام است يكي از 
ا كه از ورده واصل فتوي رآمذاهب فتاوي را  ه ينان درست است يا نه لطفا از همآنماز 

 .طريق سنت اثبات ميشود نيز بيان بفرماييد
  الحمدهللا،

  در مورد نحوه قرائت در نماز دو حالت وجود دارد:
  اول) قرائت فاتحه

  دوم) قرائت سوره بعد از فاتحه
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علما در مورد قرائت فاتحه گفته اند كه؛ اگر امام فاتحه را بگونه اي قرائت نمايد كه  - 
  نصورت نماز باطل است، زيرا فاتحه جزو اركان نماز است. معني آن تغيير يابد در اي

  و تغيير در معني از دو طريق حاصل مي شود:
تغيير در اعراب فاتحه، مثال كسي كه ضمه را جايگزين فتحه نمايد مانند  -1

) خوانده شود. اين امر باعث أنعمت) بصورت ضمه (أنعمتاينكه بجاي خواندن (
د.البته در برخي از كلمات چنانكه اعراب تغيير يابند تغيير در معني آيات مي شو

 الحمدچون معني آيه را تغيير نمي دهد ايرادي بر آن نيست، مثال تغيير ضمه دال (
 ) به فتحه يا كسره.هللا

 

تغيير در حروف آيات، مثال اشتباه تلفظ كردن حروف و تغيير مخارج آن  -2
اين مورد نيز باعث تغيير معني  همچون تبديل (س به ج) يا (زبه س) و امثال آن.

خواهد شد. البته برخي از علما گفته اند حروفي كه مخارجشان نزديك به هم است 
مشمول اين امر نمي شوند مانند( ض و ظ) و يا بعضي از مالكيه گفته اند كه تغيير 
(ز به ذ) باعث ابطال نماز نيست. تلفظ كردن زاي بجاي ذال در فاتحه توسط امام 

دي نباشد باعث باطل شدن نماز نمي شود و اين قضيه مشهور بين علماي اگر عم
مالكيه است و لذا اقتدا به چنين امامي ايرادي ندارد چنانكه دسوقي مالكي از 

خالصه مساله (اختالف اصحاب مالكي) اينگونه است "علماي مالكيه مي فرمايد:
اطل مي شود و همچنين كه، اگر تغيير لحن در قرائت (فاتحه) عمدي باشد نمازش ب

نماز كساني كه پشت سر وي نماز مي خوانند به اتفاق باطل است، ولي اگر از روي 
 (حاشيه دسوقي)"عمد نباشد به اتفاق نماز (هر دو طرف) صحيح است

 

در هر دو مورد فوق چون باعث تغيير معني در فاتحه خواهد شد و فاتحه جزو اركان 
خواهد شد و بر نمازگزاران واجب است كه امام مسجدشان  نماز است، لذا باعث ابطال نماز

را تغيير دهند و اگر توانايي اينكار را نداشتند به نزديكترين مسجد روند و اگر مسجد خيلي 
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از آنها دور بود مي توانند در منزل جماعت كنند.(البته نماز كسي كه اشتباه قرائت دارد براي 
  نفس خود صحيح است)

رائت سوره بعد از فاتحه، چون سوره جزو اركان نيست لذا اشتباه اما در مورد ق - 
خواندن آيات بگونه ايكه باعث تغيير معني در سوره شود خللي در صحت نماز وارد نمي 
سازد، ولي بهتر آنست كه امامي را براي پيش نمازي قرار داد كه قرائت وي هم در فاتحه و 

  هم در سوره صحيح باشد.
  علما در اين زمينه: اما بررسي ديدگاه

اكثر فقها امامت كسي كه قرائت وي خوب نيست (هرچند كه باعث تغيير معني نمي 
 "از علماي حنابله مي گويد: "الروض المربع "شود) را مكروه دانسته اند، صاحب كتاب 

  "امامت كسي كه لحن وي مناسب نبوده هرچند باعث تغيير معني نيست مكروه است
  واندن فاتحه بگونه ايكه باعث خلل در معني آن شود:اما در مورد خطا خ

امامت كسي كه لحن وي در قرائت صحيح نيست مكروه "امام نووي رحمه اهللا مي گويد:
مانند رفع هاء در  -است؛ سپس مي گويد: اگر لحن اشتباه امام باعث تغيير معني نشود 

، ولي اگر لحن وي باعث تغيير نماز او و كسانيكه بوي اقتدا كرده اند صحيح است –الحمدهللا 
نمازش باطل مي شود يا اينكه  "انعمت"معني در (فاتحه) شد، مانند ضمه خواندن تاء در 

  ).)1/350روضة الطالبين ( .("صراط المستين"بگويد:
كسي كه حرفي از حروف فاتحه را ترك كند،  "و ابن قدامه از علماي حنابله مي گويد:

ز باشد يا اينكه حرف را به حرف ديگري تبديل نمايد، مانند بدليل اينكه بر اداي آن عاج
تبديل راء به غين،... چنانكه او قادر باشد كه آن اشتباه را اصالح نمايد ولي چنين نكرد، 
پس نمازش صحيح نيست و همچنين نماز كسي كه به وي اقتدا كرده است نيز صحيح نمي 

 .)2/15( "المغني" باشد.
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  تحه:و اما در مورد غير فا
اگر تغيير لحن قرآن كه باعث خلل در معني  "امام نووي از علماي شافعيه مي فرمايد:

نماز او صحيح است و همچنين نماز تمامي كساني كه پشت سر  ،است در غير فاتحه باشد
وي نماز مي خوانند نيز صحيح است، زيرا ترك (خواندن يا درست خواندن) سوره باعث 

  نووي) المجموع( "اقتدا به چنين امامي منعي ندارد.ابطال نماز نيست و لذا 
اگر قرائت باعث تغيير معني در غير فاتحه "امام ابن قدامه از علماي حنابله مي فرمايد:

باشد، مانعي بر صحت نماز نيست و مانعي بر اقتدا و اعتماد به چنين كسي نيست مگر اينكه 
ر معني شود كه در اينصورت نماز امام بصورت عمدي سوره را اشتباه بخواند كه باعث تغيي

  (المغني ابن قدامه)"و ماموم باطل است.
اما مالكيه اشتباه ادا كردن كلمات بنحوي كه باعث تغيير معني (سوره بعد از فاتحه) شود 
را باعث ابطال نماز نمي دانند و نزد آنها بطور مطلق نماز صحيح است بجز اينكه عمدي 

ش باطل است، البته آنها براي حالت غير عمد چهار شرط قرار باشد كه در اينصورت نماز
  داده اند:

 شخص از ياد گرفتن آن عاجز باشد. -1

 كسي يافت نشود تا آموزش قرائت را بوي تعليم دهد. -2

 كسي بهتر از او (يعني امام) بين مردم نباشد. -3

 قرائت ماموم نيز همانند امام يا حتي ضعيفتر از او هم باشد. -4

  شروط فوق جاري نشود، نماز باطل است. چنانكه يكي از
خالصه اينكه؛هر نوع خطايي در قرائت باعث تغيير معني نيست و نبايد در اين امر عجله 

  توجه نمود؛ همكرد، و نيز به عمدي بودن و غير عمد بودن تالوت اشتباه 
ن امر اگر قرائت امام بنحوي باشد كه باعث تغيير معني در آن شود دو حالت دارد: اگر اي

در سوره فاتحه رخ دهد، باعث ابطال نماز امام و مامومها خواهد بود مگر اينكه خطاي امام 
در حروفي باشد كه مخارجشان نزديك بهم باشد يا اينكه اگر اعراب را تغير داد باعث تغيير 
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ها معني نشود، لذا اين امر بستگي دارد به اينكه آيا باعث تغيير معني مي شود يا خير زيرا گا
بعضي از موارد باعث تغيير معني نمي شود مانند فتحه يا كسره دادن به دال الحمدهللا (مگر 
اينكه عمدا اينگونه بخواند كه باز در اينصورت نماز باطل است). بنابراين اگر بگونه اي 
فاتحه را قرائت نمود كه در معني آن تغيير ايجاد كرد، نماز خواندن پشت سر چنين امامي 

ساني كه از او بهتر قرائت مي كنند ) جايز نيست زيرا نمازشان باطل مي شود، ولي (براي ك
اگر در بين آنها همگي در يك سطح بودند و يا كسي بهتر از آن امام وجود نداشت و از 
طرفي امكان يادگيري براي آن امام نبود، ايرادي ندارد كه او امامت كند و بقيه پشت سر وي 

  نماز بخوانند.
گر تغيير معني در فاتحه رخ ندهد بلكه در سوره بعد آن باشد، در اينصورت جمهور اما ا

علما نماز امام و ماموم را صحيح دانسته اند زيرا سوره جزو ركن نماز نيست ولي بهتر 
  اعلم آنست كه شخصي امام باشد كه قرائت وي بهتر است. واهللا

  وسلم وصحبه آله و محمد نبينا علي اهللا صلي و

  گفتن (ان شاءاهللا ) بعد از دعا حكم
  اگر كسي در دعايش بگويد: (ان شاءاهللا) حكم آن چيست؟

  الحمدهللا، 
نبايد انسان وقتي كه انسان به پيشگاه پروردگارش دعا مي كند نبايد ان شاءاهللا بگويد، 
بلكه با قاطعيت دعا كند. بايد دانست كه هيچ فردي نمي تواند امري را بر خداوند اجبار 

مرا به فرياد خوانيد تا ] «60- غافر»[ َلُكم أَسَتِجب ادعوني«د. اهللا تعالي مي فرمايد: كن
  » بپذيرم

پس خداوند وعده داده كه دعا را مي پذيرد، بنابراين نيازي نيست كه گفته شود(ان 
شاءاهللا)؛ چون خداوند وقتي كه به بنده اي توفيق دعا بدهد دعايش را اجابت مي كند يا 

ته اش را بر آورده مي سازد، يا شرّي را از او دور مي كند، يا دعايش را براي روز خواس
  قيامت ذخيره مي كند.
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 لي اغْفرْ اللَّهم أَحدُكم يُقلْ َلا «از پيامبر صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم  ثابت است كه فرمود:  
»  لَه مكْرِه لَا؛ فإنَّ اهللا تعالي ةغبالرَّوليعظِّمِ  ةمسأََلال ليعزِم؛ شْئت إِنْ ارحمنياللهم  شْئت إِنْ
هيچ كسي از شما نگويد خدايا اگر مي خواهي مرا بيامرز، خدايا اگر مي خواهي بر من «

 »رحم بفرما، بلكه با قاطعيت بخواهد، چون خداوند را كسي اجبار نمي كند
  ).2679()، و مسلم6339،7477بخاري(

اگر كسي بگويد: آيا مگر از پيامبر صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم  ثابت نيست كه هر گاه به  
  ان شاءاهللا خوب مي شوي؟! » مشكلي نيست«عيادت بيمار مي رفت مي گفت: ال بأس 

آداب مي گوئيم: بله، اما اين از باب دعا نيست بلكه اين خبر و اميد است، بنابراين از 
  دعا اين است كه فرد با قاطعيت دعا كند.

  ) 72/87مجلة الجندي المسلم( - الشيخ ابن عثيمين

  حكم تلقين مرده بعد از دفن
شان درست  ي گويند كه تلقين مرده بعد از دفن حرام است، آيا گفته بسياري از مردم مي

  است؟
  الحمدهللا، 

رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم و باشد، چون   بله! تلقين مرده بعد از دفن بدعت مي
اند ضعيف و غير قابل  اند، و احاديثي كه در اين زمينه وارد شده صحابه آن را انجام نداده

» ال إله االّ اهللا«استدالل هستند. البته تلقين محتضر (كسي كه در ُشرف مرگ است) بوسيله 
لَقِّنُوا موَتاُكم الَ إله االّ «ه عَليه وآله وسلَّم فرموده است: جايز است، زيرا  رسول اهللا صلَّى اللَّ

  ).917، 916مسلم ( »اهللا
  ».مردگان  را با ال إله اال اهللا (كلمه توحيد) تلقين كنيد«
  (َتاُكموم) اين حديث را امام مسلم در صحيح خود روايت كرده و در اينجا مقصود از

باشند، كما اين كه علما اين مطلب را در  تضار و ديدن عاليم مرگ ميافرادي است كه در اح
  شرح حديث مذكور واضح كرده اند.
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  وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
  ).8/340فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا (

  حكم اجاره كردن قاريِ قرآن تا براي روح ميت قرآن بخواند.
  خواندن قرآن و ايصال ثواب آن به روح ميت چه حكمي دارد؟اجاره كردن قاري براي 

  الحمدهللا، 
اين عمل، بدعت است و در آن هيچ ثوابي براي خواننده و ميت وجود ندارد، چون 

خواند.  هر عمل صالحي كه به قصد دنيا انجام داده  خواننده بخاطر كسب مال دنيا قرآن مي
نزد باري تعالي هيچ ثواب و مزدي نخواهد شود و در  شود موجب تقرب به سوي اهللا نمي

اي جز اتالف مال از سوي ورثه در پي  باشد و نتيجه داشت؛ بنابراين، عمل مذكور ضايع مي
  نخواهد داشت. پس بايد از اين عمل دوري جست، چون بدعت است.

  ) جمع و ترتيب: فهد السليمان222فتاوايي در احكام جنايز. ص( - شيخ ابن عثيمين

  تن به تعزيه و نشستن در مجلس آنحكم رف
  ي ميت به قصد تعزيه چه حكمي دارد؟ ي خانواده رفتن به خانه
  الحمدهللا، 

ي  اي در سنت ندارد؛ ليكن اگر انسان از نزديكان خانواده اين عمل هيچ اساس و ريشه
ي رحم بوجود آيد، در اين صورت  ترسد كه اگر نرود ممكن است قطع صله ميت باشد و مي

ي ميت الزم نيست كه در خانه بنشينند و  لي ندارد كه به آن جا برود؛ ولي براي خانوادهاشكا
كنندگان پذيرايي نمايند، چون بسياري از سلف اين عمل را جزئي از نوحه خواني  از تعزيه

بستند و مردم در بازار و  ي خانه را مي دانستند. اين بزرگواران به هنگام مصيبت دروازه مي
  گفتند. ه آنان تعزيه مييا مسجد ب

  پس در اين جا دو مسئله وجود دارد:
ي ميت، و اين عمل جايز نيست، مگر آن كه  ي خانواده رفتن به خانه -1

  ي رحم وجود داشته باشد. ي ميت باشد و خطر قطع صله انسان از نزديكان خانواده
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كنندگان و اين عملي است  نشستن و مجلس گرفتن براي استقبال از تعزيه -2
اي از بزرگان سلف آن را  در اسالم هيچ پايه و اساسي ندارد، بلكه عده كه

 اند. خواني دانسته نوحه

  ).17/342مجموعه فتاوا و رسائل( - شيخ ابن عثيمين

  حكم پوشيدن لباس مشكي به خاطر سوگواري بر ميت
آيا پوشيدن لباس سياه از روي غم و اندوه به خاطر فوت كسي جايز است؟ خصوصاً اين 

  كند چه حكمي دارد؟ عمل براي زني كه شوهرش فوت مي
  الحمدهللا، 

اساس است، و انسان در وقت  پوشيدن لباس سياه به وقت مصائب شعاري باطل و بي
مصيبت بايستي كاري انجام دهد كه در شريعت ثابت شده و آن اين كه بگويد:[ إِنَّا للَّه و إِنَّا 

الهي! مرا به خاطر اين « جرْني في مصيبتي وأَْخلف لي خَيراً مْنها]إَِليه راِجعونَ، اللَّهم أَ
  ).918مسلم ( ».مصيبت مأجور بگردان و چيز بهتري از آن نصيبم كن

چنانچه انسان جمالت فوق را با ايمان و به نيت كسب ثواب به زبان بياورد، قطعاً اهللا 
ند و در عوض چيز بهتري از آن به او عطا خواهد نمود. گردا تبارك و تعالي او را مأجور مي

  اصل و اساس است.  اما پوشيدن لباس سياه و امثال آن امري باطل، مذموم و بي
  ).143،144فتاواي زن، ص (  - شيخ ابن عثيمين

   در حق مردگان "مغفور"و  "مرحوم"حكم گفتن 
شنويم كه  است؟ مي به كار بردن چه جمالتي و چه كلماتي براي مردگان شايسته

مورد رحمت  قرار » مرحوم«گناهانش بخشيده شده است يا »مغفور له«گويند: فالني مي
گرفته است، آيا بكار بردن چنين كلماتي صحيح است يا خير؟ اين كلمات چه توجيهي 

  دارد؟
  الحمدهللا، 
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 )بيامرزد ؛ خداوند وي راهر گاه مسلماني بميرد، شايسته است كلماتي مانند: (غفراهللا له
) را بكار برند؛ اما كلمات مغفور يا مرحوم صحيح ؛ خداوند به وي رحم كنديا (رحمه اهللا

نيست چون گواهي دادن به بهشتي بودن يا جهنمي بودن فرد، جايز نيست به جز كساني كه 
  ها تصريح شده است. در قرآن و يا در روايات صحيح به بهشتي بودن و يا جهنمي بودن آن

توانيم به جهنمي بودن افرادي مانند: ابو لهب و  اند كه مي ل سنت نوشتهعلماي اه
همسرش كه در قرآن به آن تصريح شده است گواهي مي دهيم. به بهشتي بودن افرادي 
مانند: ابو بكر، عمر، عثمان، علي، و ساير عشره مبشره رضي اهللا عنهم  و كساني مانند 

يامبر صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم آنان را به بهشت عبداهللا بن سالم و عكاشه بن محصن كه پ
بشارت داده است، گواهي دهيم. به گواهي پيامبر صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم براي افرادي مانند: 
عمويش ابو طالب و عمرو بن لحي خزاعي و... كه جهنمي هستند، گواهي مي دهيم. اما 

دهيم و نيز  اند ما هم گواهي نمي هي به جهنم و بهشت ندادهبراي كساني كه اهللا و رسولش گوا
دهيم؛ مگر با نصي از قرآن و سنت، البته  به مغفرت و رحمت براي فرد معيني گواهي نمي

سنت براي نيكو كاران اميد خيردارند و از فرجام گناهكاران بيم دارند و بطور عام به  اهل
طور كه اهللا تعالي وعده  دهند؛ همان گواهي مي بهشتي بودن مؤمنان و به دوزخي بودن كفار،

  داده است.
وعد اللَّه الْمؤْمنينَ والْمؤْمَنات جنَّات َتجرِي منْ تَحتها األْنهار «  فرمايد: اهللا تعالي مي 

  » َخالدينَ فيها 
ه نهرها از زير هايي از بهشت وعده داده ك (اهللا تعالي به مردان و زنان با ايمان، باغ

  »72توبه/«درختان آن جاري است و جاودانه در آن خواهند ماند). 
وعد اللَّه الْمَنافقينَ والْمنَافقَات واْلكُفَّار َنار جهنَّم خَالدينَ «  فرمايد: و در جاي ديگر مي

مهبسح يا هيهف« 
دوزخ داده است، جاودانه در آن خواهند ي آتش  (به مردان و زنان منافق و كفار وعده

  »68توبه/«ها كافي است).  ماند همان براي آن
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ي برخي از علما اين است كه وقتي دو نفر عادل، بيشتر و يا كمتر به خوبي و بدي  نظريه
شخصي گواهي دهند گواهي به دوزخي و بهشتي بودن چنين فردي نيز به دليل احاديث 

  است، جايز است.صحيحي كه مؤيد اين موضوع 
  )5/365،366مجموع فتاوي ومقاالت ومتنوعة ( –شيخ ابن باز 

  ي كافران حكم شركت در تشييع جنازه
  ي كافران كه اكنون تقليدي سياسي و عرفي شده، حكمش چيست؟ شركت در تشييع جنازه

  الحمدهللا، 
در اين هرگاه گروهي از كافران مشغول دفن اموات خود باشند، مسلمانان حق ندارند 

كار با آنان مشاركت و همكاري نمايند، زيرا چنين عملي از پيامبر و خلفاي راشدين ثابت 
سلول منع نموده و علت  بن ابي بن نشده است؛ اهللا تعالي پيامبرش را از حضور بر قبر عبداهللا

  آن را كفر اين شخص بيان كرد.
 منْهم دلَى أَحلِّ عال ُتصاهللا تعالي فرمود:[ و  كََفرُوا ِباللَّه مإِنَّه رِهلَى قَبع ال تَُقما ودأَب اتم

  ] 84)] [توبه: 84ورسوله وماتُوا وهم َفاسقُونَ (
هرگاه يكي از آنان مرد هرگز بر او نماز مخوان و بر سر گورش (بخاطر دعا و طلب «

اند كه  اد نداشتند و در حالي مردهآمرزش) حاضر مشو، چرا كه آنان به اهللا و پيامبرش اعتق
  ».اند از دين اهللا و فرمان او خارج بوده

كيش خود را به خاك بسپارد،  اما اگر يكي از كفار مرد و هيچ كافري موجود نبود كه هم
در اين صورت اشكالي ندارد كه مسلمانان او را دفن كنند، كما اين كه پيامبر كشتگان بدر را 

  رضي اهللا عنه فرمان داد:   ه ابوطالب وفات يافت به عليدفن نمود و هنگامي ك
»ارِه2008، 190نسايي ( ».برو، او را (زير خاك) مدفون كن»«اذهب فَو،(  

  وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 ).11، 9/10فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا (
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  ت به خاطر مناسبتيحكم گذاشتن گل بر روي قبرها و حكم يك دقيقه سكو
اند، طي  در بسياري از كشورهاي اسالمي كه تحت تأثير فرهنگ سوسياليستي قرار گرفته

شود... بفرماييد كه  مراسمي بر قبور شهدا و يا سربازان گمنام، تاج و يا گل گذاشته مي
اسالم در قبال اين عمل چه ديدگاهي دارد؟ آيا دليلي در خصوص حلت و يا حرمت آن 

  ارد؟ يا اين كه اين فرهنگ از غرب به كشورها وارد شده است؟وجود د
دهد،  همچنين در بسياري از كشورهاي اسالمي كه در آنها انقالب ضد استعماري رخ مي

شود كه  ها خواسته مي ي جشن ملي آن كشور، از شركت كننده در افتتاحيه و يا در اختتاميه
كوت اختيار كنند... بفرماييد كه ديدگاه سرپا ايستاده و ياد و خاطره شهدا يك دقيقه س

اسالم در مورد تحريم يا تحليل عمل مذكور چيست؟ آيا در كتاب و سنت به اين موضوع 
ي فاتحه بر ميت نيست؟ آيا  اي شده است؟ آيا اين عمل متعارض با خواندن سوره اشاره

يگر در بين ي فاتحه بشود و يا اين كه، بدعتي د تواند جايگزين سوره عمل مذكور مي
  مسلمانان است؟

  الحمدهللا، 
هايي است كه آن را برخي  بر قبور شهدا، سربازان گمنام و ديگران از بدعت گلگذاشتن 

اند، چون  از مسلمانان كشورهاي اسالمي با كشورهاي غير اسالمي رابطه دارند ايجاد كرده
پندارند، و از آنجا كه  دهند را خوب مي اينها عملي را كه كفار براي مردگان خود انجام مي
  باشد. اين عمل تشبيه با كفار است از نظر اسالم ممنوع مي

بعْثت بينَ يدي الساعةِ «رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم به امتش هشدار داده است: 
لَ رِزعوج ،لَه كَلا َشرِي هدحاهللاُ و دبعتّي يح فيلَ الذُّلُّ بالسعجي، وحملِّ رظ تَتح يق
مْنهم ومٍ َفهبِقَو هنْ َتَشبمرِي، وأم نْ َخاَلفلَي مع َغارالص2/50،92مسند احمد ( »و،(  

من پيشاپيش قيامت همراه با شمشير (و مبارزه با كفار) فرستاده شده ام، تا اهللا يگانه و «
ي شمشيرم است، خواري و ذلت  يرد و موفقيت من زير سايهالشريك مورد پرستش قرار گ

  ».بر مخالفانم مقرر گرديده است و هر كس كه خودش را شبيه قومي بگرداند از آنان است
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اند  رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه  اين حديث را امام احمد، ابويعلي، و طبراني روايت كرده
لََترَْكبنَّ سنَنَ منْ َكان قَبَلكُم شبراً ِبشبرٍ و ذراعاً «ست: وآله وسلَّم در جاي ديگر فرموده ا

ِبذراعٍ؛ حتّي لَو أنَّ أحدهم دَخلَ جحرَ ضَب َلدخَلَُتم، ولَو أنّ احدهم جامع إمرَأتَه بِالطَّرِيقِ 
  »لََفعلْمتُوه

رويد كه وجب به وجب و ذراع به ذراع از  از عادات و رسوم پيشينيان تا آنجا پيش مي«
كنيد، تا جايي كه اگر يكي از آنها به سوراخ سوسماري برود و يا با زنش بر  آنها تقليد مي

  ).8404( 4/455حاكم  ».كنيد سر راه مجامعت كند شما هم از آنان پيروي مي
آن را  حديث مذكور را حاكم طبق شرايط امام مسلم روايت نموده و امام ذهبي صحت

تأييد كرده است. همچنين بزار نيز به روايت حديث مذكور پرداخته و هيثمي گفته است كه 
  رجال آن ثقه هستند.

در بين صحابه، تابعين و ساير امت سلف شهيدان و سربازاني بودند كه از وجاهت و 
 اي نيز گمانام بوند، ولي هرگز گلي بر مزارشان شخصيت زيادي برخوردار بودند و عده

باشد و  گذاشته نشد. پس گذاشتن گل و چيزهايي ديگر بر سر قبور بدعتي اختراع شده مي
  باشد و شرّ در بدعتهاي بعديها كمين كرده است. خير كامل در پيروي از امت سلف مي

ي شهيدان،  اي براي ياد خاطره ها و ايستادن سرپايي و سكوت يك دقيقه برپايي جشن - 
اند،  خلفاي راشدين، صحابه و امامان مسلمين آن را انجام نداده بدعتي زشت است كه پيامبر،

اماماني كه  رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم قرن آنها را خيرالقرون ناميد؛ اين در حالي 
عملَ  منْ«اند:  است كه از  رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم ثابت است كه ايشان فرموده

در ورُنا فَهاَم هَليع سالً لَيمع«  
  ».ايم، عملش مردود است هر كس عملي انجام دهد كه ما به آن دستور نداده«

دانيم كه خير كامل در پيروي از پيامبر، خلفاي راشدين و رفتن بر منهج آنان و  نيك مي
  عدم پيروي از رسومات كفار است.
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 - ثابت نشده است كه ايشان سورههرگز از  رسول اهللا ص لَّمسآله وو هَليي  لَّى اللَّه ع
ي ديگر را براي ارواح شهيدان و يا ديگر اموات بخواند، در حالي كه ايشان  فاتحه يا سوره

رفت ولي  نهايت مهربان بود و در عين حال به زيارت قبور نيز مي نسبت به امت خود بي
يزي از قرآن بخواند. ايشان تنها براي اموات طلب آمرزش ثابت نشده كه ايشان در آنجا چ

  كرد. كرد و از حاالت مردگان عبرت حاصل مي نمود و براي آنان دعا مي مي
  وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

  ).92- 9/89فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا (

  يك دقيقه سكوت ايستاده جهت شادي روح اموات
ايستند و سكوت  روع جلسه، جهت تعزيت و برزگداشت شهدا، چند لحظه ميهنگام ش

  كنند؛ آيا انجام چنين عملي جهت شادي ارواح شهدا جايز است؟ مي
  الحمدهللا، 

چند لحظه سكوت ايستاده به احترام شهدا و بزرگان يا جهت تعزيت و بزرگداشت ارواح 
مبر صلي اهللا عليه وسلم و صحابه و ها و امور نوپيدا است كه در عصر پيا شهدا از بدعت

كار تعدادي از مسلمانان ناآگاه به  تابعين نبوده و با توحيد و عبادت اهللا منافات دارد. و اين
مسايل اسالمي است كه از عادات و رسوم زشت كفار در زياده روي در عشق و عالقه به 

كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  در حالي است   كنند. اين تقليد مي» زنده يا مرده«شان  بزرگان
مشابهت با كفار را منع كرده است، حقوقي را كه اسالم در اين مورد بيان كرده است: دعا و 

ها و ... و بسياري از آدابي كه اسالم بيان كرده و مردم را به مراعات آن  صدقه و ذكر خوبي
سكوت و توقف به احترام  شان مرده يا زنده تشويق نموده، است. يك لحظه در قبال برادران

  شهدا و بزرگان جزء آداب اسالمي نيست و با اصول اسالمي منافات دارد.
  وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

  )2/147،146انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا (
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  حكم بناي گنبد بر قبور
اي گنبد بر قبور صالحان و بزرگان، از گنبد افرادي وجود دارند كه براي توجيه و جواز بن

  كنند... سبز آرامگاه شريف  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم استدالل مي
  جا و درست است، و اگر درست نيست، چگونه به ترديد آنها بپردازيم؟ آيا استدالل اينها به

  الحمدهللا، 
بر  رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم بنا توان از گنبدي كه توسط مردم بر ق نمي

گرديده، براي جواز ساختن گنبد بر قبر صالحان و يا ديگران استدالل نمود، چون گنبدي كه 
ي مردم بر قبر شريف  رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم ساخته شده است عملي  بوسيله

ان آن گنهكارند، به دليل آنها با حديثي كه ابوالهياج اسدي رضي حرام است و انجام دهندگ
گويد:  اند. ابوالهياج مي طالب رضي اهللا عنه نقل كرده مخالفت نموده اهللا عنه از علي ابن ابي

اهللاِ صلَّى  أالَ أبعثك علَي ما بعَثني عَليه رسول«طالب رضي اهللا عنه به من گفت:   علي ابن ابي
  ).969مسلم ( »الّ َتدع تمَثاالَ إالّ طَمستَه، والَ قَبراً مشْرِفاً إالّ سوتيه«لَّه عَليه وآله وسلَّم: ال

(آيا تو را براي كاري كه  رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم مرا براي آن مأموريت داد 
بلندي فروگذار مشو و آنها را واژگون ساخته و با اين كه از هيچ مجسم و قبر «نفرستم؟) 

  ».خاك يكسان كن
همچنين حديث جابر رضي اهللا عنه است كه  رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم از 

  ).970مسلم ( كاري قبر و نشستن و بناي ساختمان بر آن نهي فرموده است. گچ
امي براي جواز عمل حرام ديگري احتجاج ي عمل حر تواند، بوسيله پس هيچ كس نمي

ي با سخن يا عمل هيچ كس ديگري جايز نيست، زيرا ايشان  و استدالل نمايد، چون مقايسه
مسئول تبليغ از سوي اهللا تعالي است و اطاعت از پيامبر و پرهيز از مخالفت كردن با ايشان 

بر انسان واجب است؛ اهللا تعالي در اين خصوص فرموده است: [ و ولُ فَُخذُوهالرَّس ا آتَاكُمم
  ]7)] [حشر: 7وما َنهاكُم عنْه فَاْنتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه َشديد اْلعَقابِ (
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دهد به آن چنگ بزنيد و از آنچه كه شما را باز  احكام و دستوراتي كه پيامبر به شما مي«
  ».دارد دست برداريد مي

جود دارد كه انسان را به اطاعت از اهللا و  رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه شماري و آيات بي 
كنند. دليل ديگري براي تحريم ساخت و ساز گنبد بر قبور  وآله وسلَّم دستور و ارشاد مي

شود كه انسان صاحب آن قبر را به  اين است كه اين عمل از اسباب شرك است و موجب مي
  شوند واجب است. هايي كه منتهي به شرك مي ازد، بنابراين، بستن راهس اهللا تعالي شريك مي

  وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
  ).9/82،83فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا (

  ي شهيد براي افراد، چيست؟ حكم بكار بردن كلمه
  الحمدهللا، 

  رد:گواهي دادن به اين كه فالني شهيد است، دو صورت دا
كه هر كس در راه اهللا يا به خاطر دفاع از  كه  مقيد به وصفي باشد، مانند: اين : ايناول

مال و بر اثر بيماري طاعون و... بميرد شهيد است. در اين صورت جايز است كه به چنين 
فردي شهيد گفته شود و براي ما نيز جايز است كه بگوييم چنين فردي شهيد است و حتي به 

پيامبر صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم واجب است كه گواهي دهيم افراد مذكور شهيد دليل حديث 
  هستند.

مقيد كردن شهيد به شخصي معين. به طور مثال جايز نيست كه بگويند: فالني شهيد  دوم:
است و است، البته به جز كساني كه پيامبر صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم گواهي به شهادت آنان داده 

  اند. يا امت به اتفاق به شهادت فرد معيني گواهي داده
»: باب َلا يقَالُ فَُلانٌ شَِهيد « امام بخاري براي اين موضوع چنين عنواني بسته است 

گويد: يعني به  مي 6/90چنين نگويند: فالني شهيد است). حافظ ابن حجر در فتح الباري  (
واهي دهيم كه  شهيد است، جز از طريق وحي و توان براي فرد خاصي گ طور قطع نمي 
كند  رسد كه امام بخاري با اين عنوان به حديث عمر رضي اهللا عنه اشاره مي چنان به نظر مي
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گوييد: فالني شهيد است و فالني شهيد  تان مي هاي كه روزي سخنراني كرد و گفت: در جنگ
ده، هان! بدانيدكه از اين به بعد چنين از دنيا رفت، چه بسا كه آن فرد از سواريش افتاده و مر

: «      فرمايد نگوييد، بلكه همان چيزي را بگوييد: كه پيامبر صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم در حديثي مي
 شَِهيد وَفه ِبيلِ اللَّهي سلَ فأو ُقت اتنْ مهر كس در راه اهللا بميرد يا كشته شود، شهيد »:  م)

اين حديث حسن است. احمد، سعيد بن منصور، و ... از طريق   )40-48احمد( است).
؛ چون گواهي به چيزي به  محمد بن سيرين از ابو العجفا از عمر رضي اهللا عنه روايت كرده

  شرط داشتن آگاهي دقيق و يقين، جايز است. 
يت شهادت حقيقي آن است كه انسان به خاطر اعالي كلمة اهللا به جهاد برود و داشتن ن

 هلَيع لَّى اللَّهشهادت امري قلبي است كه راهي براي دانستن نيت قلبي وجود ندارد. پيامبر ص
مَثلُ الْمجاهد في سبِيلِ اللَّه واللَّه أَعَلم بِمنْ «فرمايد:  وسلَّم با اشاره به همين حقيقت مي

 بِيلِ اللَّهي سف داهجاهللا، و اهللا خود داناتر است كه چه كسي در راه  (مثل مجاهد در راه»:  ي
  كند!) او جهاد مي

والَّذي نَْفسي ِبيده َلا يكَْلم أَحد في سبِيلِ اللَّه « فرمايد:  پيامبر صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم مي
الْق موي اءإِلَّا ج هبِيلي سف كْلَمنْ يبِم لَمأَع اللَّهوكسالْم رِيح الرِّيحمِ ونُ الدنُ لَواللَّوةِ وامي :«

شود مگر آن  (سوگند به آن ذاتي كه جانم در دست اوست هيچ كس در راه اهللا زخمي نمي
آيد در حالي كه رنگ، رنگ خون است و بو، بوي  كه در روز قيامت با همان زخم مي

هر  .)2787بخاري ( شود). در راه او زخمي ميكسي  دانند چه  و اهللا تعالي  بهتر مي - مشك
  دو حديث را بخاري به روايت ابوهريره  رضي اهللا عنهتخريج كرده است.

البته هر كس به ظاهر، فردي نيكو كار و درست كار باشد، برايش اميد خير داريم اما 
بين نااميدي  اي دهيم كه شهيد از دنيا رفته است و بد گمان هم نيستيم. اميد مرتبه گواهي نمي

و حكم قطعي به شهادت است و با هر فرد به ظاهر نيكوكار كه در راه اهللا كشته شود احكام 
كنيم و هر كس در جهاد در راه اهللا كشته شود؛ با خون و لباسش بدون نماز  شهيد را اجرا مي

ماز جنازه شود و بر او ن كنيم. اما اگر از ديگر انواع شهدا باشد غسل و كفن مي او را دفن مي
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اش  خوانند و اين بدان دليل است كه اگر براي فرد خاصي گواهي شهادت بدهيم الزمه مي
ي اهل سنت مخالف  اين است كه به بهشتي بودنش هم گواهي دهيم و اين گواهي با عقيده

توانيم گواهي به بهشتي بودن بدهيم كه     است چون به اعتقاد اهل سنت تنها براي كسي مي
لَّم آن فرد را به  بهشتي بودن توصيف كرده يا به صراحت نام برده پيامبر صسو هَليع لَّى اللَّه

اند: براي فردي كه امت به خوبي او گواهي دهند جايز است كه ما هم به  باشد وگفته
  ي شيخ االسالم ابن تيميه نيز همين است. شهادتش گواهي دهيم و نظريه

توانيم شهيد  فرد خاصي را بدون نص و اتفاق امت نميبه اين ترتيب روشن شد كه هيچ 
طور كه گفته شد اميدواريم  همان –بدانيم، اما هر كس به ظاهر فرد نيكو كار و صالحي باشد 

  كه شهيد شده باشد و براي مدح او همين كافي است و علم و يقين در نزد اهللا است.
  )117- 3/115مجموع فتاوي و رسايل( - شيخ ابن عثيمين

  وگند خوردن به پيامبر صلي اهللا عليه وسلم س
بعضي ازمردم عادت كرده اند كه به پيامبر صلي اهللا عليه وسلم سوگند مي خورند و اين 

  قضيه برايشان عادي شده است، اما به آن معتقد نيستند، حكم آن چيست؟
 الحمدهللا،

لَّمسو هآلو هَليع لَّى اللَّهو يا ديگر مخلوقات منكر بزرگي  سوگند خوردن به پيامبر ص
  است و از امور حرام و شرك آميز است.

  سوگند خوردن جز به خداوند به هيچ چيزي جايز نيست.
بر اين كه قسم خوردن به غير خداوند جايز نيست  امام ابن عبد البررحمه اهللا مي گويد:

  اجماع شده است.
وآله وسلَّم روايت شده است كه در آن از قسم پيامبر صلَّى اللَّه عَليه  احاديث صحيحي از

خوردن به غير از خدا نهي شده و اين كار شرك محسوب مي شود؛ چنانكه در صحيحين از 
 أَنْ ينْهاُكم اللَّه عزَّ و جلَّ إِنَّ «پيامبر صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم روايت است كه فرمود: 

  ).1646)،ومسلم (3836البخاري ( »ليصمت أَو ِباللَّه َفلْيحلف حالفًا َكانَ فَمنْ ائُكم؛بĤِب َتحلفُوا
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(خداوند عزوجل شما را از قسم خوردن به پدرانتان نهي مي كند، پس هر كسي قسم مي 
  خورد به خدا قسم بخورد به خدا قسم بخورد يا ساكت باشد)

 (پس قسم نخورد؛ مگر به خداوند)» ِباهللاِ  إِالَّ يحلف الََف«  درعبارتي ديگر آمده است:
  ).1646ومسلم ( )،3836البخاري (

ابوداود وترمذي با اسناد صحيح از پيا مبر صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم روايت نموده اند كه 
كس به غير از خدا قسم بخورد، كفر يا (هر» أشْرَك  أَو كََفرَ فقد  اهللاِ ِبغَيرِ حَلف منْ « فرمود:

  )،3251أبوداود( شرك ورزيده است )
 حَلف منْ « در حديث صحيح ازپيامبر صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم روايت است كه فرمود:

  )3253أبوداوود( (هركس به امانت سوگند بخورد از ما نيست ) » منَّا َفلَيس ِباألماَنةِ
ديث زيادي در اين موضوع آمده است و مسلمين بايد به غير از خدا قسم نخورند.  احا  

هيچ كس حق ندارد به غير از خدا هر كسي كه باشد قسم بخورد، هر كسي به قسم خوردن 
به غير از خدا عادت كرده باشد بايد خانواده و همراهانش او را از اين كار باز دارند. زيرا 

لَّى اللَّهمي فرمايد: پيامبر ص لَّمسو هآلو هَلينْ« عأى مر ْنكُمنَْكراً مم رْهَغيَفْلي ،هدَفإنْ بِي لَم 
عتَطسي ،هانسَفإنْ فَِبل َلم عتَطسي ،َفبَِقْلبِه كذَلو فانِ  أضْع49مسلم ( .»اإليم(  

تغيير دهد و اگر نتوانست بايد با (هركس از شما منكري را ديد بايد با دست خود آن را 
زبانش با آن مخالفت كند و اگر نتوانست با قلب خود با آن مخالفت نمايد و اين  ضعيف 

  ترين درجه ي ايمان  است)
  با توجه به حديث سابق، سوگند خوردن به غير از خدا شرك اصغر است.

ستحق تعظيم بداند اگر سوگند خورنده، كسي را كه به آن سوگند مي خورد مانند خدا م
شرك اكبر مي شود و اگر معتقد باشد كه آن چيز مستحق عبادت است شرك اكبر به شمار 

  مي آيد، و مانند اينها كه از موارد كفري است.
از پروردگار مسألت دارم تا بر مسلمانان منت نهد و همه آنان را عافيت و فهم دين 

  سميع قريب.  نصيب فرمايد، و از اسباب غضب حفاظت كند؛  انه
  )2/28،29كتاب الدعوة( - شيخ ابن باز
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  گيالني، چيست؟غوث  يا محمد، يا حكم شرع در مورد كسي كه مي گويد:
  الحمدهللا،

چنانچه منظور از صدا زدن اين افراد، يا خواستن و طلب كمك از آنان باشد، چنين 
ه و فقط ذات شخصي مشرك خالص و از دين خارج است، بايد به پيشگاه اهللا توبه نمود

أَمنْ يِجيب الْمضَْطرَّ إِذَا دعاه « پاك يگانه را صدا  زند، آن گونه كه اهللا تعالي فرموده است:
 ] 62نمل:)»[62ويكْشف السوء ويجعُلُكم ُخلَفَاء األرضِ أَإِلَه مع اللَّه َقليال ما َتذَكَّرُونَ (

سي كه به فرياد درمانده مي رسد و بال و گرفتاري را بر (آيا ( بتها بهتر هستند) يا ك
طرف مي كند. هرگاه او را به كمك طلبد و شما (انسانها) را جانشين (يكديگر) در زمين مي 

  سازد آيا معبودي با اهللا است؟ واقعاً شما بسيار كم اندرز مي گيريد).
ه خود را تباه چنين شخصي در حالي كه مشرك است فردي سفيه و نادان هم هست ك

 ]130[بقره:» ومنْ يرَْغب عنْ ملَّةِ إِبرَاهيم إِال منْ سفه نَْفسه « مي كند. اهللا فرموده است: 
(چه كسي از آيين ابراهيم رويگردان خواهد شد مگر آن (ناداني) كه خود را خوار و  

  كوچك دانسته است).
نْ يدعو منْ دونِ اللَّه منْ ال يستَِجيب لَه إِلَى يومِ الْقيامةِ ومنْ أَضَلُّ مم« اهللا فرموده است:  

 ] 5[احقاف:) »  5وهم عنْ دعائهِم َغافلُونَ (

(چه كسي گمراه تر از كسي است كه افرادي را به فرياد بخواند و پرستش كند كه (اگر)  
پرستش كند) پاسخش نمي گويند و اصالً  تا روز قيامت (هم ايشان را به فرياد بخواند و

  آنان از پرستشگران و به فرياد خوانندگان غافل و بي خبرند).
  )2/163و رسائل( مجموع فتاوي - شيخ ابن عثيمين
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  حكم دود كردن اسپند چيست؟
  ؟نه  ايدارد  يمنع ياسپند دود كردن از لحاظ شرع ايآ

  الحمدهللا،
ت چشم زخم و حتي دور كردن ضرر و زيان از خود با توجه به اينكه اكثر مردم آنرا جه

و ديگران دود مي كنند، لذا بدون شك حرام و غير شرعي است و مسلمانان و موحدان بايد 
  از اين عمل جاهلي برائت داشته باشند و اين امر اصلي در دين پاك اهللا تعالي ندارد.

رند و فقط از او كمك مي مسلمانان براي محافظت خود از ضرر و زيان به خدا پناه مي ب
  جويند چنانكه اهللا تعالي به ما ياد مي دهد كه چنين دعا نماييم:

؛ و تنها از تو عبادت مي كنيم(پروردگارا!) تنها تو را يعني: » إِياك َنعبد وإِياك نَسَتعينُ «
  جوييم. مىو كمك يارى 

توكل نمود و از طريق اذكار شبانه در ضمن براي در امان ماندن از چشم زخم بايد به اهللا 
  روزي خود را از چشم زخم دور نمود:

بهتر است براي محافظت خود از شياطين اذكار وارده در شرع را زياد بر زان جاري 
  نمود اللخصوص زماني كه احساس ترس مي كنيد مانند اذكار زير:

از (شر) شيطان رانده شده پناه به »الرَِّجيمِأَعوذُ ِباَللَّه السميعِ الْعليمِ منْ الشَّيَطانِ « -
  خداوند شنوا و دانا مي برم).

خواندن سوره اخالص و ناس و فلق در صبح و هنگام خواب چنانكه در حديث  -
 صحيح وارد شده است كه:

هر كسي هنگام صبح و شب سه مرتبه سورة اخالص و معوذتين (ناس و فلق) را بخواند 
همه موجودات موذي در امان ميدارد. اين حديث را ابوداود، ترمذي  اهللا متعال او را از گزند

  و نسائي نقل كرده اند و ترمذي آنرا حديث حسن گفته است.
از صحيح بخاري و صحيح مسلم حديثي چنين نقل ميكند كه ترجمه اش اينست: از 

بستر خواب عائشه رضي اهللا عنها  روايت است كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  هنگاميكه به 
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ُقلْ هو اللَّه ﴿خود در هر شب آرام ميگرفت هردو كف دست خود را جمع مينمود و سورة 
دالْفَلَقِ﴿و  ﴾أَح وذُ ِبرَبالنَّاسِ﴿و  ﴾ُقلْ أَع وذُ ِبرَبرا ميخواند و به هر دو دست  ﴾ُقلْ أَع

خود مسح مي نمود (و خود ميدميد و بعداً دستهاي خود را تا اندازة كه ميتوانست به جسم 
در دست كشيدن) از سر و روي و جلو بدن خود آغاز مي كرد و اين عمليه را سه بار تكرار 

 مي نمود.

  ﴾أَحد ُقلْ هو اللَّه أَحد * اللَّه الصمد * َلم يلد وَلم يوَلد * وَلم يكُنْ لَه كُفُوا ﴿
 الَّذي*    الَْخنَّاسِ الْوسواسِ َشرِّ منْ*  النَّاسِ إِلَه*  النَّاسِ لكم*  النَّاسِ ِبرَب أَعوذُ (ُقلْ

وِسسوي يورِ فدنَ*  النَّاسِ صالنَّاسِ) الِْجنَّةِ مو  
 - »الْع يعمالس وهو اءمي السال فضِ وي األرف ءشَي هماس عُضرُّ مي ال يالَّذ مِ اللَّهبِسيمل.« 

 بار شام). 3بار صبح و  3(

: (بنام اهللا كه با (خواندن) نامش چيزي نه در زمين و نه (هم) در آسمان گزند نمي يعني
  رساند و اوست شنوا و دانا). 

از عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه  روايت است كه هر كس سه بار در وقت صبح و سه  
زي به او ضرر نميرساند. اين حديث را ابو داود بار در وقت شب اين دعا را بخواند هيچ چي

 نقل كرده است.

  بار شام).  3بار صبح و  3(».   أَعوذُ ِبَكلمات اللَّه التَّامات منْ َشرِّ ما َخلَقَ« - 
 يعني: پناه مي برم به كلمة هاي كامل خداوند از شر (همه) چيزهايكه آفريده است).

مرتبه بخواند سختي هاي آن شب به او ضرري نمي  هر كس شامگاه اين دعا را سه
 رساند. احمد، نسائي، ابن سني، ترمذي و ابن حبان اين حديث روايت كرده اند.واهللا اعلم

  وصلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
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حكم برگه هايي كه روي آنها آيات قرآني نوشته شده اند و بايد دور ريخته 
  چيست؟شوند 

پوستر هاي روي ديوار يا برگه هايي كه روي آنها آيات قراني و حديث نوشته شده است 
نگهداري كنيم  ي توانيم آنهامو كهنه و پاره شده اند حكم آنها چيست؟ چون در خانه ن

  .راهي براي از بين بردن اين كاغذها را براي ما بگوييد
  الحمدهللا،

حاديث در منزل يا هر مكان ديگري اينست بهترين روش براي حفظ حرمت آيات و ا
كه؛ جعبه يا كيسه اي را هميشه براي اين موضوع در آن مكان نگه داريد  و چنانكه آيه يا 
 ،حديثي را در كاغذ يا نوشته اي ديديد آنرا جدا سازيد و داخل آن كيسه يا جعبه بگذاريد

يد و سپس آنها را آتش سپس هر چند وقت يكبار محتويات كيسه يا جعبه را خالي نماي
  زنيد و خاكستر آنها را در زمين دفن نماييد.

زيرا آتش زدن آيات قرآن جهت حفظ آنها از بي حرمتي از روش سلف و صحابه رضي 
اهللا عنهم بوده است چنانكه عثمان رضي اهللا عنه بعد از گردآوري مصحفي واحد با لهجه 

كتاب فضائل  ،يبخار حيصح{ زنند. قريش، دستور داد تا بقيه مصفحهاي ديگر را آتش
 واهللا اعلم .})4987ثيالقرآن (حد

 وصلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

  مد هر شخصآبا توجه به دربراي پرداخت زكات ي يفرمول يا الگو
هر شخص و ساير  (زكات) مد در خصوصآرا با توجه به در ييخواهشمندم فرمول يا الگو

  .خصوص توضيح بفرماييد ات در اينواجب
  الحمدهللا،

براي اينكه زكات اموال خود را پرداخت نماييد بايد قبل از هزچيز سه شرط زير در 
  مورد اموال رعايت شوند:

 مالكيت مال -1
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آن اموال به ميزان قابل قبولي برسند در اصطالح شرعي يعني اينكه به حد  -2
 نصاب برسند.

 گذشته باشند. يكسال تمام قمري بر آن اموال -3

حال اگر پول در دست شخصي يا طالي موجود شخصي داراي دو شرط فوق باشند بر 
آنها زكات تعلق مي گيرد يعني اوال بايد ميزان پول يا طال به ميزان مورد نظر شرع برسد ( 

عيار) ثانيا يكسال تمام بر آن مقدار پول و طال  24گرم طالي  85كه برابر است با ارزش 
اگر بعد از گذشت يكسال از ميزان طال يا پول ( بنا به دليلي مثل خرج كردن آنها) بگذرد و 

عيار كمتر نشد) در اينصورت  24گرم طالي 85كاسته نشد ( يعني ارزش آنها از ارزش 
چون دو شرط مذكور در آنها موجود هستند مي بايست زكات پول يا طال يا هردوي آنها را 

  در صورت وجود پرداخت كرد.
ت مشابه حساب مي شوند. زيرا حد ركات پول يا طال مشابه هم هستند و به يك صوز

  نصاب طال با حد نصاب پول در پرداخت زكات برابر است.
عيار  24ي طال گرم 85مثقال است كه برابر است با  عيار بيست 24ي نصاب طال

  واجب نيست.د زكات در آن نكمتر از اين مقدار باش طال يا ( ارزش) پولچنانچه  ،است
  توجه:

  )21مثقال با عيار  23عيار است. ( 21گرم طالي  97 عيار؛ 21حد نصاب طالي  - 
  )18ا عيار بمثقال  5/26( عيار است. 18گرم طالي 113 عيار؛ 18حد نصاب طالي  - 

   :حال بايد حساب كرد
ل طال از آن به بعد از مقدار كگرم يا بيشتر)،  85هرگاه طال به حد نصاب برسد (يعنى 

مثقال كمتر  20باشد ( كه نبايد از  A، مثال اگر مقدار طال به  گرم بايد زكات داده شود
 باشد)، زكات طال به صورت زير حساب ميشود:

)A( x  )2.5(زكات طالى شما به گرم) = (% A  ي وزن طالكل در اينجا برابراست با
 به گرم. موجود
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)A( x  )2.5 (زكات پول شما) كه = (%A جا برابراست با ارزش پول.در اين  
  

زكات پول مشابه زكات طال است، يعني شما مقدار بيست مثقال طال را به تومان  
حساب مي كنيد، بعد پول خود را نيز حساب كرده و با مقدار ارزش بيست مثقال طال 

يا بيشتر  عيار 24ي مقايسه مي كنيد، چنانكه مقدار پول شما برابر ارزش بيست مثقال طال
آن پول را پس از آنكه يكسال بر آن پول گذشت بعنوان زكات به  2.5د حال بايستي %باش

  مستحقين زكات بپردازيد.
تومان باشد، و مقدار پولي كه  100مثال اگر فرض كنيم كه ارزش بيست مثقال طال برابر 

تومان است حال يكسال بر آن پول مي گذرد و پول شما در  90شما در لحظه اول داريد 
 110تومان مي شود، در اينصورت شما مي بايست از  110تجارت يا در گردش برابر  اثر

  % آنرا كنار بگذاريد و به گروه مستحقين بپردازيد.2.5تومان فعلي تان ميزان 
% ضرب كنيد كه با اين طريق 2.5تومان را در  110و شما براي حساب كافي است 

 واهللا اعلم مقدار زكات بدست مي آيد.

  هللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدينوصلي ا

  زكات ساختمانها، مراكز تجاري و زمينهاي زراعي 
برادري دارم كه سرمايه دار است و با سرمايه ي خود، ساختمان و مراكز تجاري و 
زمينهايي خريده كه براي او درآمد دارند، به او نصيحت كردم كه زكات در اصل سرمايه 

بلكه فقط زكات بر پول اجاره الزم است با اين شرط كه يك سال بر آن  ؛تالزم نيس
بگذرد. چنانچه برادرم پس از دريافت اجاره آن را در حساب خود ذخيره نكند؛ بلكه مجدداً 
با آن ساختماني جديد بخرد و... آيا با اين شيوه هيچ گاه بر سرمايه برادرم زكات الزم نمي 

سودي كه دريافت مي كند؛ مگر زماني كه تا يك سال با پول  شود، نه اصل سرمايه و نه
اجاره ساختمان جديدي نخرد، آنگاه بر اين پول زكات الزم مي شود؟ افراد زيادي اند كه 
وضعيت مشابه برادرم را دارند. آيا اسالم به اين كار اجازه مي دهد؟ آيا اين افراد گناهكار 



 پيرامون مسائل شرعي و اجتماعي يكصد سوال و جواب     38

 

كات بر اصل آن الزم نيست و همچنين بر مي شوند؟ چه نوع زمين هايي هستند كه ز
درآمد آن تا زماني كه يك سال بر آن نگذرد؟ آيا حد معيني در اين مورد وجود دارد يا 

  اين كه كم و زياد آن برابر است؟
  الحمدهللا، 

سرمايه اي كه انسان در اختيار دارد، چندين نوع است؛ از جمله، پول نقد كه هر گاه به 
گاه زكات بر آن الزم است. زمين هاي يك سال بر آن بگذرد، آن ي برسد وحد نصاب شرع

زراعي كه زكات بر محصول آن هنگام برداشت الزم است؛ نه اين كه زكات بر اصل زمين 
الزم باشد. زمين ها يا ساختمان هايي كه اجاره هستند، زكات بر پول اجاره الزم است 

ت كه زكات فاب شرعي برسد؛ بايد گمشروط بر اين كه يك سال بر آن بگذرد و به حد نص
  بر اصل زمين و ساختمان الزم نيست.

زمين ها، ساختمان ها و كاالهايي كه تجاري هستند و به قصد تجارت خريد و فروش 
مي شوند، زكات بر اين اموال واجب است؛ با اين قيد كه يك سال بر آن بگذرد، در مواد 

  صل سرمايه است.تجاري حكم گذشت يك سال بر سود، همان حكم ا
يعني با گذشت يك سال بر اصل سرمايه هنگام پرداخت زكات سود با اصل سرمايه 

  حساب مي شود( گرچه يك سال بر سود نگذشته باشد).
  زكات حيوانات با كامل شدن نصاب و گذشت يك سال الزم مي شود.

  )29،28انجمن دايمي، فتاواي زكات، جمع و ترتيب، محمد المسند، ص (

  كات ماشين هاي  حمل و نقلحكم ز
  آيا بر ماشين هاي مسافربري و باري زكات الزم است؟

  الحمدهللا، 
كه مخصوص باربري هستند الزم نيست؛ زيرا اين ها براي تجارت يي زكات بر ماشين ها

  نيستند بلكه براي استفاده و رسانيدن بار به مقصد مي باشند.
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هر  -يواناتي كه خريد و فروش آنها جايز استاما ماشين ها، شتران، االغ، گاو و ساير ح
(يعني بر اصل قيمت آنها)؛ به  گاه به منظور تجارت نگهداري شوند، زكات بر آنها الزم است

 هلَيلَّى اللَّه عدليل روايتي كه ابوداود و ديگر كتب حديث روايت نموده اند كه  رسول اهللا ص
صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم  َكانَ يأْمرَُنا أَنْ نُخْرِج  لَ اللَّهوده است:[إِنَّ رسووآله وسلَّم  فرم

  الصدَقةَ منْ الَّذي ُنعد لْلبيعِ] 
به ما دستور مي دادند از آن چه كه به قصد تجارت  صلي اهللا عليه وسلمرسول اهللا :«

)، و 7029(7/253ني در[الكبير] )، و طبرا1562أبوداود ({ »نگهداري مي شود زكات بدهيم
: گويد: سند آن ضعيف 3/69). در[ مجمع الزوائد] 7388(4/146بيهقي در[السنن الكبري] 

) گويد: ابن همام [رحمه اهللا]گويد: بر او 4/227و مال علي قاري در[مرقاة المفاتيح]( است.
ريح كرده كه سند سكوت كرده[يعني أبوداود] و اين تحسين از منذري است. و ابن عدالبر تص

  } آن صحيح است.
  حكايت نموده است. "رحمه اهللا "فتواي جمهور علما همين است كه امام ابوبكر بن منذر

  )32انجمن دايمي، فتاواي زكات، جمع و ترتيب: محمد المسند،ص (

  حكم زكات زمين
را مالك قطعه زميني هستم و از آن  استفاده نمي كنم و براي موقع ضرورت و نياز آن 

نهاده ام. آيا بر من واجب است كه زكات آن را بدهم؟ اگر زكات آن را بدهم آيا الزم 
  است كه هر مرتبه قيمت آن را تعيين كنم؟

  الحمدهللا، 
(يعني فروش آن  براي تجارتكه كااليي  فقطزكاتي بر شما در اين زمين نيست. چرا كه 

اجب است. زمين، اثاثيه، ماشين ها تهيه شده باشد زكات در آن و جهت سود بردن)در آينده 
اگر هدف آن ولي و فرش ها و مانند آن كااليي هستند كه زكات در اصل آن واجب نيست. 

مال اندوزي باشد به طوري كه پول هايي براي خريد و فروش فراهم شود، زكات در آن 
  واجب است. اگر براي تجارت نباشد مثل سؤال شما در اين امور زكاتي الزم نيست.
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  )   26شيخ ابن جبرين، فتاواي زكات، جمع و ترتيب: محمد المسند، ص(
(منظور اين است كه اگر خريدار در هنگام خريد زمين يا مغازه چنين نيت داشت كه در 
آينده براي سود بيشتر آنرا خواهد فروخت، چون اين تجارت نام دارد پس زكات در اين 

مين يا مغازه را خريده تا زماني كه آنرا مي حالت واجب است حتي اگر در فاصله اي كه ز
فروشد، از پول اجاره ي آنها استفاده كند؛ اما اگر نيت وي از خريد فقط منتفع شدن از 

و قصد داشت تا با خريد آن مغازه يا زمين و اجاره دادنش درآمدي  پول اجاره ي آنها بود
ازه نيست، بلكه زكات بر ، در آنصورت زكاتي بر اصل زمين و ساختمان و مغبدست آورد

و اگر ابتدا به نيت تجارت خريده بود ولي بعدها پول بدست آمده از اجاره تعلق مي گيرد، 
و خواست تا فقط از پول اجاره ي آن منتفع شود، باز زكاتي بر اصل  تصميم او عوض شد

  ) . گردآورندهزمين يا مغازه تعلق نمي گيرد

  ؟لهم زكات دارند يا خيراتومبيل و أمثا ،ويال ،آيا خانه
  الحمدهللا،

چنانچه اين وسايل براى تجارت بكار گرفته شوند زكات به آنها تعلق ميگيرد، ولى اگر 
در صورتيكه اين وسايل جهت اجاره دادن و ، و براى استفاده شخصى باشند زكات ندارند

آنها هنگامي كه  گيرد، بلكه در درآمد ماشين ابزار كار باشد در قيمت آنها زكات تعلق نمى
  گيرد. به حد معين رسد و يك سال از ملكيت آن بگذرد زكات تعلق مى

  شود: چهار بخش تقسيم مىگيرد به  اموالى كه زكات در آن تعلق مى
  نقدينه ها (طال، نقره و پول). - ا

  هاي علوفه  از  سال   طي  در  كه حيواناتي  (سفند)گوزكات حيوانات (شتر، گاو،  -2
  .)ندارند  علوفه  انباركردن   به  ونيازي   كنند مي  تغذيه  و   يفتعل  آزاد

كند، خشك و غله  از نوعى كه انسان آن را توليد مىمحصوالت كشاورزى (غالت)  -3
شود و مدت زمان زيادى بدون استفاده از وسايل خنك كننده و مواد نگهدارنده فاسد  مى

  و....شود مانند: خرما، كشمش، گندم، جو، برنج،  نمى



 41 پيرامون مسائل شرعي و اجتماعي يكصد سوال و جواب 

 

اموال التجاره (كاالهاى تجارتى): منظور هر چيزيست كه به هدف فروش وتجارت  -4
  شود. نگهدارى خريد، وبه همان هدف

حال اگرشخصى مالك ساختمانها و ماشينهاى زيادي است، كه آن ساختمانها را اجاره 
اختمانها و كند، آيا در قيمت س داده، و ماشينها را بكار انداخته و از آن درآمد كسب مى

  زمينها زكات واجب است؟
جواب: در صورتيكه ساختمانها جهت اجاره دادن و ماشين ابزار كار باشد در قيمت آنها 

گيرد، بلكه در درآمد آنها هنگامي كه به حد معين رسد و يك سال از  زكات تعلق نمى
  گيرد. ملكيت آن بگذرد زكات تعلق مى

  اجاره  به  را  ديگري  چيزي  يا  خانه  كسي گويد: اگر مي  "مجموع "  در نوويامام 
  زكات  كه است   واجب  بروي  نمود  را دريافت  بود وآن آن بصورت نقدي كرايه  و  داد
  ( فقه السنه سيد سابق) "ندارد.  اختالف  مسئله  اين   در  بپردازد و كسي  را  آن

  ينوصلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الد

  وجوب زكات در زيورآالت زنان
آيا در طال و نقره اي كه زن صرفاً آن را براي استفاده و آرايش خود تهيه مي كند، زكات 

  واجب است؟
  الحمدهللا، 

در وجوب زكات در زيور آالت زن كه به حد نصاب برسد و براي تجارت هم نباشد 
نصابش كامل شود زكات در  بين علما اختالف وجود دارد. فتواي صحيح اين است كه اگر

  آن واجب است، گرچه براي پوشيدن و آرايش باشد.
مثقال است كه مقدار آن يازده و سه هفتم جنيه سعودي مي باشد. چنانچه  20نصاب طال 

  زيور آالت كمتر از اين مقدار باشد زكات در آن واجب نيست.
ل مي باشد. بنابراين اگر ريا 56مثقال است كه مقدار آن از درهم  140اما نصاب نقره  

زيور آالت نقره اي كمتر از نصاب مذكور باشد، زكات در آن واجب نمي شود. ولي اگر طال 
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يا نقره براي تجارت باشد بدون هيچ اختالفي زكات در آن واجب است اگر قيمت آن به حد 
زيور  يعني بدون اختالف علما و روش اخراج زكات اين است كه: (نصاب طال و نقره برسد.

آالت طال ونقره به  حد نصاب  يا بيشتربرسد (طبق محاسبه افراد خبره  وكاردان زرگري) و 
% 5/2قيمت فعلي با ريال هاي مسكوك تعيين و سپس زكات آن اخراج مي شود. مقدار آن 

آن گونه كه شيخ  - گرم است595گرم و نصاب نقره 85است با علم به اين كه نصاب طال 
  )]. 18/141 :رد.[رجوع شود به: مجموع فتاواي شيخ ابن عثيمينمحمد عثيمين ذكر ك

دليل وجوب زكات در زيور آالتي كه براي آرايش و استفاده ي زن تهيه مي شود، عموم 
ما منْ صاحبِ ذَهبٍ ولَا « قول  رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم   است كه فرموده است:

دي منْها حقَّها إِلَّا إِذَا َكانَ يوم الْقيامةِ صفِّحت لَه صَفائح منْ َنارٍ َفأُحمي علَيها في فضَّةٍ َلا يؤَ
رُهظَهو ِبينُهجو هْنبا جى ِبهكْوفَي نَّمه987مسلم ( »َنارِ ج.(   

پرداخت نكند، در روز  هركسي كه مالك نصابي از طال و يا نقره باشد و زكات آن را« 
قيامت سكه هايي از آتش برايش ضرب مي شود كه با آنها پهلو، پيشاني و پشت او را داغ 

  »مي كنند.
أَنَّ امرَأَةً أَتَت  رسول اهللا «عبداهللا بن عمرو بن عاصرَضي اللَّه عنْه روايت كرده است:  

ابَنةٌ لَها وفي يد ابنَتها مسَكَتانِ َغليظََتانِ منْ ذَهبٍ فَقَالَ لَها: صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم  ومعها 
نِ مياروةِ ساميالْق موا يبِهِم اللَّه كروسأَنْ ي رُّكسَلا قَالَ: أَي :ذَا؟ َقاَلتَكاةَ هينَ زطنْ َنارٍ؟! أَُتع

هما إِلَى النَّبِي   صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم   وقَاَلت: هما للَّه عزَّ وجلَّ َقالَ َفخََلعْتهما َفأَلْقَْت
هولرَسل1563ابوداود( »و(  

زني به همراه دخترش نزد  رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم   آمد، دختر دو «
پيامبر صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم  به او گفت:آيا النگوي كلفت طاليي به دست داشت.  

زكات اين دست بندها را ادا مي كني؟ گفت: نه  پيامبر صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم  فرمود: آيا 
دوست داري كه اهللا، روز قيامت به تو دو النگوي آتشين بپوشاند؟! (عبداهللا بن عمرو) مي 
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النگوها را در آورد و به  پيامبر صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم  تقديم نمود و گفت: گويد: دختر، 
  »اينها از آنِ اهللا و رسولش است.

كُْنت أَْلبس أَوَضاحا منْ ذَهبٍ فَُقْلت: يا رسولَ اللَّه « ام سلمه رضي اهللا عنها گفته است: 
ا ب؟ فَقَالَ: موبَِكنْزٍأََكنْزٌ ه سفََلي فَزُكِّي َكاتُهى زلَغَ أَنْ تُؤَد«  

 »   لَّمسآله وو هَليلَّى اللَّه عزيور آالتي طاليي(خلخال) مي پوشيدم؛ از  رسول اهللا ص
   لَّمسآله وو هَليلَّى اللَّه عپرسيدم: آيا اينها در حكم گنج (مال اندوخته) است؟  رسول اهللا ص

  »هر آنچه كه به حد نصاب برسد و زكات آن پرداخت شود در حكم گنج نيست فرمود:
َليس في « ببينيد در اين جا  رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم   به ام سلمه نفرمود كه:

و روايتي كه بر سر زبانهاست و گفته » در زيور آالت زكات واجب نيست»: «الْحلي زَكاةٌ
حديثي ضعيف است » در زيور آالت زكات واجب نيست»: «َليس في اْلحلي زكَاةٌ« شود: مي

  كه نمي تواند با اصل وجوب زكات و احاديث صحيح مقابله كند.
) حاكم اين 1438)(1/390) مانند آن، و حاكم (2/105)، دارقطني (1564ابوداود (

 ه با او موافق است.حديث را صحيح قرارداده است و ذهبي در اين زمين

  )14/100مجموعه فتاوي و مقاالت متنوعة ( - شيخ ابن باز

  چگونگي پرداخت زكات قرض
  كه بر گردن مردم است آيا در آن زكات واجب است؟ قرضهايي

  الحمدهللا، 
شخص ثروتمندي است، بر صاحب آن مال واجب است كه هر سال زكات  بدهكاراگر 

دارد: اگر مي خواهد زكات دين را همراه با زكات مالي كه  آن را پرداخت نمايد، ولي اختيار
 سالهايدر دست دارد، خارج كند و اگر خواست مي تواند پس از قبض آن با احتساب 

  گذشته زكات آن را پرداخت نمايد.
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وجود ندارد و  صاحب مالفردي نادار باشد در اين صورت زكاتي بر  بدهكارولي اگر  
زكات يك سال آن را ادا فقط ليكن هرگاه آن را پس گرفت بايد  قول راجح نيز همين است،

  نمايد.
  )12ف( -)18/25مجموعه فتاوي و رسائل،( - شيخ ابن عثيمين

  چه كساني هستند؟مستحقين زكات 
 الحمدهللا، 

  مستحقين زكات هشت گروهند:
  فقرا، آنها كسانى هستند كه هيچ ندارند.  - ا

رسد مثل كسيكه درآمدش در روز  شان نمىمساكين، كسانيكه دخلشان به خرج -2
  ).100) است و خرجش (90(

  ).عاملين عليها (كسانيكه از طرف حاكم مأمور جمع آورى زكاتند -3
كه براى جلب محبت و تقويت ايمانشان به آنها زكات  ىه مسلمانانزمؤلفة قلوبهم (تا -4

  شود). داده مى
كه با دادن زكات براى آزاد كردن آنها خرند،  بردگاني كه خود را از صاحبانشان مي -5

  شود. رت مىدمبا
بدهكاران، بشرط اينكه بدهكارى، در جهت معصيت (گناه) ايجاد نشده باشد، مگر  -6

  كرده، و راستى توبه وى ثابت شده باشد. اينكه بدهكار توبه
  كنـنـد. مجاهدان، كسانيكه در راه خـدا جـهـاد مـى -7
 گم شدن اموال و...)مسافرانى كه در اثر علتى (سرقت،  عنىوامـانــدگان در راه، ي -8

اند و توشه كافى براى رسيدن به مقصد يا برگشت به وطن را ندارند هر چند  هدر راه مانـد
  بضاعتى نيستند. افرادى فقير و بى

 وصلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

  د زكات تأليف:محمد محمود اوزىتوضيحاتي در موربرگرفته از:كتاب 
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  حكم خوردن رمضان بخاطر سختي امتحانات.
كنند كه شش روزه از رمضان را بدليل سختي امتحانات روزه   نگرفته  خانمي سؤال مي 

  ام؛ زيرا اگر روزه مي گرفتم نمي توانستم درسهايم را بخوانم، حكمش چيست؟
  الحمدهللا، 

ت كاري ناجايز است؛ زيرا ايشان مي توانستند خوردن روزه ي رمضان بخاطر امتحانا
دروس خود را در شب، مطالعه نمايند، نيازي نبود كه افطار كنند. اين خانم بايد توبه نموده 
و قضاي اين شش روز را بجا بياورند؛ زيرا ايشان از روي عمد و ناديده گرفتن حكم شرعي 

  خود تأويل نموده و افطار كرده اند. روزه را نخورده اند؛ بلكه حكم شرعي را مطابق با فهم
  )39). فتوي(19/84مجموع الفتاوي و رسائل( –شيخ ابن عثيمين 

  كار كردن. دليلحكم خوردن رمضان ب
 تواند مي كارگر آيا كند؛ كار خواهد مي خستگي وجود با كارگرش از رمضان در شخصي

  د؟داري صحبتي چه مورد اين در ها شركت رؤساي با بخورد؟ را روزه
 الحمدهللا،

 َكلَّْفتُموهم َفإِنْ يْغلبهم، ما ُتَكلِّفُوهم ال:( َفرمايد مي  صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم اهللا رسول
مينُوهَفأَع.(  

 چنين اگر و. دهند انجام است، خارج توانشان از كه را كاري ندهيد دستور آنان به«  
  )1616(مسلم ،)2545 ،30(بخاري ».كنيد همكاري آنان با كرديد، صادر دستوري
 كار سختي و گرما شدت وجود با رمضان ماه طوالني روزهاي در كردن كار ترديد بدون

 گرسنه و تشنه شدت به را دار روزه... و ساز و ساخت و حفّاري و حمالي مانند كارهايي و
 در دهد اجازه آنان به و هد،د تخفيف آنان به است موظف كارگران مسؤل كند؛ مي خسته و

 انجام را كار از قسمتي دارند بيشتري توان داران روزه و است سردتر هوا كه روز ابتداي
 كارگران با بايد كل در. دهند ادامه شب در را كار و نمايند استراحت روز طول در و دهند

 در. رمضان ماه در بويژه نمود مساعدت را آنان عبادات بهتر چه هر انجام به و بود مهربان
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 مواظب البته نمود؛ تشويق و داد فرصت را آنان هستند عبادت به مايل كارگران كه صورتي
  .ندهند قرار كار از فرار براي اي بهانه را عبادات انجام كه بود

 افطار ي اجازه كار ي بهانه به و دهند خرج به تحمل و صبر روز در كار بر بايد كارگران
 زيرا كنند كامل غروب تا را روزه و كنند صبر روز طول در بايد و دارند؛نو روزه خواري را 

  .است بهتر آنان براي ثواب و اجر نظر از
  )30(ص ين،ملالعا و الكفالء فتاوي في الدرالثمين -جبرين ابن شيخ

  ازدواج؟ يا حج: است مهمتر كدام
   است؟ قدمم كدام برود، حج به خواهد مي ولي است، نكرده ازدواج هنوز شخصي

  الحمدهللا،
 شهوت وفور علت به بيندازد تأخير به را ازدواج اگر كه بترسد و باشد جوان اگر شخص،

 برايش ازدواج تأخير اگر ولي است؛ حج بر مقدم ازدواج جا اين در شود، مي مشكل دچار
  .است مقدم حج صورت اين در نمايد صبر بتواند و باشد نداشته تأثيري
 بر ازدواج صورت هر در باشد نافله اگر اما و باشد، فريضه حج حج، كه است زماني اين

 شهوت با همراه نكاح چون نباشد، او بر مشقتي يا و شهوت شدت كه چند هر است مقدم آن
  .اند كرده بيان صراحت به را مطلب اين علما كه طور همان است، افضل نفلي عبادات از

  ).70(س - )21/72( رسائل و يفتاو مجموع – عثيمين ابن شيخ

  است بدهكار كه شخصي حج حكم
 داده اي اجازه چنين او به نيز طلبكارش و برود حج به دارد دوست و است بدهكار انساني
  كند؟ حج تواند مي آيا است،

  الحمدهللا، 
 برود، حج به كه نيست واجب او بر هم باز بدهد را كردن حج ي اجازه او به طلبكار اگر

 بر را حج تا دهد مي اجازه او به تنها و خواست خواهد او از را لبط بزودي طلبكار چون
 بدهد؛ اي اجازه چنين او به طلبكار اگر حتي: گوييم مي رهگذر اين از كند، مقدم قرض اداي
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 بر حج، او ي اجازه با كه نيست طلبكار حق در خيانت ي مسئله مسئله، كه گفت بايد ولي
  .حج از قبل است ذمه ي تبرئه ي مسئله له،مسئ بلكه شود، مي مقدم دين پرداخت
  ).96 ،95(س - )21/91( رسائل و يفتاو مجموع – عثيمين ابن شيخ

  شود؟ مي ساقط محرم نداشتن بدليل زن، از حج آيا
 بهتر امر كدام حالت اين در است؛ نداده انجام را حج ي فريضه و است محرم بدون زني

 حج اش عمه   يا و خاله همراه به يا دهد؟ قرار خود وكيل حج اداي براي را كسي آيا است؛
  كند؟

  الحمدهللا،
 ناتوان زن اين شرعاً زيرا شود، نمي فرض او بر حج نشود يافته محرمي زن براي اگر

 خاله با همراه محرم بدون كه نيست جايز و نيست فرض ناتوانان بر حج و شود مي محسوب
  .برود حج به اش عمه يا و

  ).262(س - )21/209( رسايل و يفتاو موعمج - عثيمين ابن شيخ

  خوردن از قبل ذبح كيفيت از سؤال حكم
 شد، چيده سفره و آمدند كه وقتي  كردم، دعوت نهار براي را دوستانم از تعدادي روزي

 از يكي. بوديم كرده كباب را آن زغال با خانه در خودمان كه بود مرغي غذاها ميان در
 داتيازتول يا است وارداتي مرغ اين آيا:  پرسيد من از بود يمتدين و صالح فرد كه دوستان

 از دوست آن باشد، شده وارد فرانسه از گمانم به است، وارداتي گفتم است؟ داخل
: داد پاسخ چرا؟ گفتم. است حرام گفت خوري؟ نمي چرا پرسيدم! كرد امتناع آن خوردن
 شرعي حكم اين خواهم يم شما از حال. است حرام: گويند مي كه ام شنيده مشايخ يازبرخ

  .دهيد توضيح برايمان را
  الحمدهللا،



 پيرامون مسائل شرعي و اجتماعي يكصد سوال و جواب     48

 

 و يهود  توسط مستقيماً ذبح كار اسالمي، غير كشورهاي از وارداتي گوشتهاي خوردن
 ؟اند كرده  ذبح چگونه شود، سؤال كه نيست شايسته و ندارد اشكالي شود، يم انجام نصاري

 اهللا رسول زيرا ياخير؟ اند برده را اهللا امن ذبح هنگام }2190 مسلم و2617 بخاري { آيا
 لَّمسو هَليع لَّى اللَّهفرستاده هديه عنوان به ايشان براي يهوديان كه گوسفندي گوشت ازص 

 را اهللا نام آيا و اند كرده ذبح چگونه كه نپرسيد و })2069،2508( بخاري { خوردند بودند،
 كه خوراكي ازصلَّى اللَّه عَليه وسلَّم پيامبر همچنين ر؟خي يا اند آورده زبان بر ذبح هنگام در

  .خورد بود داده ترتيب يهودي نفر يك
: گفتندصلَّى اللَّه عَليه وسلَّم  اهللا رسول به گروهي: كه است تيروا بخاري صحيح در 

 يا اند برده ذبح هنگام در را اهللا نام آيا كه دانيم نمي ما و آورند مي گوشت ما براي كساني
 بگوييد اهللا بسم شما] « وُكلُوه أَنُْتم عَليه سموا:[ فرمودصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  اهللا رسول خير؟

 تازه) كنندگان سؤال( ها آن: گويد مي حديث راوي عنها اهللا رضي عايشه». بخوريد آن از و
  .)5507،7398 ،2057( بخاري .بودند مسلمان

 نيست جالبي كار ذبح كيفيت از كردن سؤال كه اين بر است دليلي خود احاديث ناي
 آساني و شرع حكمت از خود اين و پذيرد؛ مي انجام معتبر افراد توسط ذبح كار كه مادامي

 و سختي نوعي كنند، تحقيق ذبح شرايط بودن صحيح از كه بخواهيم مردم از اگر. است آن
  .شد خواهد معرفي بار مشقت و سخت شريعتي اسالم، شريعت و شود مي وارد ها آن بر فشار

: مانند ندارد؛ قبول  را ها آن ذبح اسالم كه بود كشورهايي از شده ذبح حيوان اگر اما
 چرا نيست، حالل مسلمان فرد بر آن گوشت خوردن دينان، بي و پرستان بت پرستان، آتش

 نداده قرار مباح مسلمان بر را نصاري و يهود بجز مسلمان، غير غذاي خوردن تعالي اهللا كه
  .است
 در اشكالي ديگران يا اند، كرده ذبح را آن كتاب اهل آيا كه داشت وجود شك اگر 

  .آيد نمي وجود به آن خوردن
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 حالل آن اهالي اكثر ذبح كه بود شده رها جايي در اي شده ذبح حيوان اگر: اند گفته فقها
 از كه دهيم انجام را كاري است بهتر حالت اين رد اما. است حالل گوشتش خوردن است،
 ها آن از بعضي ذبح كه آوردند جايي از را گوشتي اگر: همچنين .شود طرف بر گمان و شك
 با اكثريت اما شرعي، غير راه از ديگر بعضي و كنند مي ذبح شرعي صورت به و است حالل
 گوشت آن خوردن از است ربهت اما ندارد، اشكالي گوشت آن خوردن لذا است، اول گروه

  .شود امتناع
  2العدد المسلمون، جريدة - عثيمين ابن شيخ

  حكم نكاح متعه يا ازدواج موقت
  نظر دين اسالم در مورد صيغه چيست؟

 الحمدهللا،

نكاح متعه (صيغه) حرام و باطل است؛ به دليل روايتي كه بخاري و مسلم از علي ابن ابي 
ل نموده اند كه رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم در زمان فتح طالب رضي اللَّه عنْه نق

) 4216بخاري( خيبر از نكاح متعه و خوردن گوشت خرهاي اهلي نهي فرمودند.
  ).  1407ومسلم(

نهي  در روايتي آمده است كه پيامبرصلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم از متعه زنان در فتح خيبر 
  فرمودند.

به اجماع مسلمانان ازدواج موقت حرام است؛  ) )9/173فتح الباري( خطابي مي گويد:(
مگر نزد بعضي از شيعه، و اين قول شيعه بر خالف اصول آنان است كه مي گويند: در 
اللَّه يضاست. در روايتي صحيح از علي ر  نْهع اللَّه يضمسائل اختالفي مرجع، قول علي ر 

عنْه نقل است كه نكاح متعه منسوخ است. بيهقي از جعفر بن محمد نقل مي كند كه از ايشان 
  در مورد نكاح متعه سؤال شد، فرمود: متعه، عين زنا است.

مسلم در صحيح خويش از سبره بن معبد الجهني رضي اللَّه عنْه  نقل مي كند كه  
 هآلو هَليع لَّى اللَّهپيامبرصفرمود: [إني قد ُكنْت لَّمسو قَد ْنتأَذ ي َلكُمَتاعِ فمتن االسم ،اءالنِّس 
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 َتأْخُذُوا وال سِبيلَه، فَْليخَلِّ شَيء مْنهنَّ عنْده َكانَ فَمنْ الْقيامةِ، يومِ إِلَى ذَلك حرَّم َقد اللَّه وإِنَّ
  )1406) مسلم(4216بخاري( ًئا]شَي آَتيتُموهنَّ مما

به شما اجازه داده بودم واز اين به بعد تا  -ازدواج موقت- [من در مورد نكاح متعه  
قيامت، اهللا تعالي آن را حرام قرار داده است؛ بنابراين چنانچه كسي از شما همسري با عقد 

نان داده ايد باز پس در اختيار دارد او را رها سازد، و آنچه را كه به ز - ازدواج موقت- متعه
  نگيريد] 

  وباهللا التوفيق، و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم 
  )18/440فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا (

آيا پدر ومادر مي توانند دختر خود را بدون رضايت به عقد كسي در آورند 
  كه نمي خواهد؟

 الحمدهللا،

ي دختر اجازه ندارد دختر را به زور شوهر دهند؛ بلكه نه پدر و نه هيچ يك از اوليا
 هلَيع لَّى اللَّهرضايت دختر براي ازدواج الزم و ضروري است؛ بدليل فرموده رسول اهللا  ص

 اللَّه رسولَ يا قَالُوا ُتستَأْذَنَ حتَّى الِْبْكرُ ُتْنكَح ولَا ُتسَتأْمرَ حتَّى اْلأَيم ُتْنكَح وآله وسلَّم: [َلا
فكَيا وأَنْ َقالَ إِذُْنه [ُكتَتس  
  زن بيوه بدون مشورت با او، ودختر باكره بدون اجازه اش، به نكاح داده «

گفتند: يا رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم  ! اجازه دختر باكره چگونه » نمي شود
  )1421-1419)،مسلم5136اري(بخ »اين كه سكوت كند«است؟ فرمود:

از « صماُتها]  وإِذُْنها نَْفسها في أَبوها يسَتأْذنُها والِْبكْرُ و در لفظ ديگري آمده است:[
دخترش اجازه بخواهد. پدر در امر ازدواج از دخترش كسب اجازه كند، و اجازه ي دختر 

  »سكوت اوست
سيد، پدر موظف است در امر ازدواج نظر او را بنابراين هرگاه دختر به سن نه سالگي ر 

جويا شود. همچنين بقيه ي اولياي دختر به هيچ عنوان حق ندارند دختر را به زور شوهر 
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دهند؛ مگر با رضايت كامل دختر؛ چنانچه ولي، دختر را به اجبار و اكراه شوهر دهد، اين 
  حت نكاح است.نكاح باطل است و منعقد نمي شود؛ زيرا رضايت زوجين شرط ص

چنانچه يكي از اوليا، دختر را به اجبار و اكراه و تهديد شوهر دهد، نكاح، باطل است و 
اين ازدواج صحيح نيست؛ مگر پدر در مورد دخترش كه كمتر از نه سال سن داشته باشد؛ 
چنانچه پدر دختر خود را كه كمتر از نه سال سن دارد به ازدواج ديگري در آورد. اين 

بنا بر قول صحيح منعقد مي شود؛ زيرا رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم با عايشه ازدواج 
يضر اللَّه يضا ازدواج نمود و سن عايشه رْنهع ا كمتر از نه سال بود، بدون اين كه  اللَّهْنهع

يضاز عايشه ر اللَّه اللَّه يضا (پدرش ابوبكر رْنهنظر ايشان را) جويا شود و از او  ع   نْهع
  ).1422ومسلم( ،5134- 5133بخاري اجازه بگيرد.

بعد از اين كه دختر پا به سن نه سالگي گذاشت، نه پدر و نه هيچ كسي ديگر نمي تواند 
  بدون اجازه و مشورت با او و كسب رضايتش او را ازدواج دهند.

ه شد كه دختر، او را دوست ندارد و او را   نمي چنانچه چنين اتفاقي افتاد و شوهر متوج
خواهد، شوهر از ادامه ي زندگي صرف نظر كند. شوهر موظف است تقوا پيشه كند و از خدا 
بترسد و نزد همسري نرود كه او را نمي خواهد، هر چند كه پدر معتقد باشد كه دخترش را 

ع لَّى اللَّهبه صراحت امر نموده به اجبار شوهر نداده است. رسول اهللا  ص  لَّمسو هآلو هَلي
است كه بايد از دختر كسب اجازه شود و آنگاه او را شوهر دهند. بنابراين شوهري كه 
دختري او را نمي خواهد، قدم در عرصه ي حرام نگذارد و از چنين ازدواجي صرف نظر 

  كند.
الهي را پيشه كنند و به نظر به همه ي دختران توصيه مي كنيم كه در امر ازدواج تقواي 

  پدر احترام بگذارند.
چنانچه پدر دختر با ازدواج مردي موافقت نمود كه از نظر اخالق و ديانت شايستگي 
الزم را داشت، آنان نيز موافقت كنند؛ زيرا در ازدواج خوبيهاي زيادي وجود دارد، مجرد 

مردي به خواستگاري آنان  ماندن خطر ساز است به همه دختران توصيه مي كنم كه هرگاه
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آمد كه با آنان هم كفو بود او را قبول كنند، و بهانه نياورند كه مثالً درس مي خوانند يا درس 
  مي دهند و امثال اين عذر ها.

  )102،101فتاوي المرأة، ص ( - شيخ ابن باز

  شود؟ آيا عقد نكاح تلفني صحيح مي
 زوج و زوجه، هر كدام در شهري باشند و اگر اركان و شرايط نكاح كامل باشد، اما ولي

  تلفني باهم صحبت كنند، آيا اين عقد صحيح است؟
 الحمدهللا،

هايي كه در اين دور و زمان به شدت  ها و زرنگ بازي با توجه به اين كه كالهبرداري
زياد شده است و خيلي از افراد در تقليد صداي ديگران مهارت دارند؛ حتي يك نفر 

ايي نقش يك جمع را بازي كند و در آنِ واحد صداي كودك، بزرگسال، مرد تواند به تنه مي
كنند، در حالي كه صحبت  كند چندين نفر صحبت مي و زن را تقليد كند كه شنونده فكر مي

كننده يك نفر است؛ و با توجه به اين كه شريعت اسالمي به حفظ ناموس مردم و احتياطي 
انجمن «يه ي عقود بخرج داده است، بنا به موارد فوق كه اسالم در عقد ازدواج نسبت به بق

ي عقد نكاح و ايجاب و قبول  دهد كه در مسئله پاسخ مي» هاي علمي وافتا دائم پژوهش
توان به مكالمات تلفني اعتماد نمود؛ زيرا بر پاداشتن مقاصد شريعت و حفظ  طرفين نمي

افراد هواپرست و اهل خيانت عرض و آبرو و نواميس مسلمانان از اهم واجبات است تا 
  نتوانند از اين طريق سوء استفاده كنند. 

  وباهللا التوفيق، و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم 
  )18/90،91فتاواي انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتا (

  
  
  
  



 53 پيرامون مسائل شرعي و اجتماعي يكصد سوال و جواب 

 

  حكم آرايش دختر براي خواستگارش و حكم دادن هديه از طرف پسر به او.
پسري نامزد است مي تواند خود را آرايش نموده ودر جلوي نامزدش آيا دختري كه با 

  حاضرشود؟
 الحمدهللا،

هنوز باهم عقد نشده اند نسبت به  ليدختري كه پسري از او خواستگاري نموده است و
هم ديگر نامحرم هستند؛ نسبت اين دختر با اين پسر قبل از عقد مانند بقيه ي دختراني است 

ر هستند؛ يعني: با اين پسر نسبت محرميت ندارند. اما شريعت به كه در سطح شهر و بازا
كسي كه مي خواهد از دختري خواستگاري كند، اجازه داده است كه او را ببيند، زيرا اين 
كار ضرورت دارد و در صورت توافق، در زندگي آنان سبب ايجاد الفت و دوستي مي شود، 

لس خواستگاريش حاضر شود؛ زيرا اين دختر نمي تواند خود را آرايش نموده ودر مج
خواستگار، در حق او نامحرم و بيگانه است؛ بنابراين دختر با همان وضع عادي و بدون 
آرايش و زينت در جلوي خواستگارش حاضر شود تا او را ببيند؛ چنانچه اين خانم و يا 

اين حالت و  دختر خود را آرايش كند با چنين تيپي نزد خواستگارش بيايد و خواستگار با
وضعيت او را ببيند و بپسندد و باهم ازدواج كنند و پس از اين كه آرايش ظاهري دور شود، 
و شوهرش او را با شكل عادي و بدون آرايش ببيند و خوشش نمي آيد؛ زيرا آنچه اكنون 
مي بيند، ديگر آن صورت تر و تازه و آرايش شده نيست، چه بسا مرد از همسرش متنفر 

را نپسندد. خواستگار مي تواند صورت، قدم، سر و گردن دختري را كه مي شود و او 
  خواهد با او ازدواج كند ببيند، البته به شرط حضور ولي و يا يكي از محارم زن.

دو نفري كه باهم نامزد هستند قبل از عقد نمي توانند با هم تلفني صحبت كنند؛ زيرا اين 
  جلوه مي دهد. كار فتنه اي است كه شيطان آن را زيبا

پس از عقد مي توانند باهم تلفني صحبت كنند، خلوت كنند، به هم ديگر دست بزنند، اما 
مواظب باشند قبل از برگزاري مراسم عروسي با هم عمل مقاربت را انجام ندهند؛ زيرا 
احتمال مي رود زن حامله شود و مورد اتهام قرار گيرد. اين احتمال وجود دارد كه مرد بعد 
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عقد نكاح و قبل از برگزاري مراسم عروسي و اطالع عموم مردم، وفات كند و چون بعد از 
از نكاح با همسرش مجامعت نموده و زن حامله شده است وسپس وضع حمل كند، اين زن 

  از طرف مردم مورد اتهام قرار مي گيرد.
بيانگر اين هدايايي كه داماد به نامزدش تقديم مي كند و دختر آنها را قبول مي كند، 

مسئله است كه دختر با ازدواج اين پسر موافق است؛ دادن هديه به نامزد اشكالي ندارد، 
  زيرا اين مسئله با اسمها وعناوين مختلفي از قديم بين مردم رايج بوده است.

  )86 - 2/85( –) 5كتاب الدعوة ( - شيخ ابن عثيمين

  بي بپردازندمردان اجازه ندارند در مراسم عروسي به رقص و پايكو
  تواند در مراسم عروسي دف بزند و برقصد؟  آيا مرد مسلمان مي

 الحمدهللا،

توانند در مراسم عروسي برقصند و دف بزنند  رقص مخصوص زنان است؛ زنان مي
مشروط به اين كه مجلس زنانه باشد و مردان در آن حضور نداشته باشند؛ بنابراين اين كار 

  براي زنان اشكالي ندارد.
  رقصيدن مردان با زدن دف و يا بدون آن دليلي بر جواز آن نيست.  اما

  وباهللا التوفيق: و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم.
  ) 19/116فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا(

  حكم بردن داماد در حجله ي عروس در حضور زنان بيگانه؟
 الحمدهللا،

زمان رواج يافته است، ساختن جايگاهي ويژه براي عروس از امور ناپسندي كه در اين 
نشانند. در اين  آورند در كنار عروس در اين مكان مي خانم بين زنان است كه داماد را مي

كنند، چه بسا  جمع بسياري از زنان با لباسهاي نازك و كوتاه حضور دارند و رفت و آمد مي
  آن جا حاضر شوند. كه خويشاوندان و نزديكان عروس و داماد هم در
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گيرند فتنه و  بديهي است كه چنين مجالسي كه زنان و مردان بيگانه كنار هم قرار مي
شوند،  شود و مردان به تماشاي زنان بيگانه مشغول مي اميال و غرايز شهواني تحريك مي

بنابراين الزم است از چنين مراسمي جلوگيري شود، تا جلوي فتنه گرفته شود و حريم 
  مجلس زنان حفاظت شود و از خالف شرع جلوگيري شود.خصوصي 

افراد بايد در همه ي امور از شريعت پيروي نمايند، از محرّمات الهي بپرهيزند. بخاطر 
خوشنودي و رضايت اهللا تعالي و دوري از نافرماني پروردگار، در مجالس عروسي و غير 

  عروسي، خود را از اسباب فتنه و فساد دور نگه دارند.
خداوند مسئلت دارم به ما توفيق دهد تا پيرو كتاب اهللا باشيم و به راه و روش رسول  از

ها و پيروي از خواهشهاي نفساني در  اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم تمسك جوئيم و از فتنه
  امان بمانيم.

  از آن اجتناب كنيم.حقّ را حقّ بدانيم و از آن پيروي نماييم و باطل را باطل بدانيم و 
  )44،45فتاوي نسائية ص( - شيخ ابن باز

  صحيح است؟ ندآور كه در ان ارگ مي ييا پذيرفتن دعوت عروسآ
يم اما وقت غذا ور موقع ارگ نمي يا رقصيم و كه نميما  بعضي افراد استدالل ميكنند

به منزله ميريم و برميگرديم...آيا غذا خوردن در اين مراسم صحيح ست؟ آياغذا خوردن 
  .تاييد كار منكرآنها نيست؟ لطفا كامال توضيح دهيد

  الحمدهللا،
خاطر اهداف مهم و ارزشمندي، همچون مشاركت  اسالم با شريعت كامل و فراگيرش، به

هاي اقشار مختلف جامعه به  شخص مسلمان در مراسم شادي و سرور و حضور در جشن
ردم گرد هم آيند و دوستان و نزديكان تدارك غذاي عروسي امر كرده، تا طيفهاي مختلف م

و اهالي يك محل يا روستا دور هم جمع شوند و با صرف غذا، الفت و اخوت اسالمي بين 
  تر شود. آنها قوي
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بينند، از هر عمل  واجب است كه داماد و كساني كه غذاي عروسي را تدارك مي
كنند. مانند اختالط زنان و  نامشروع و رفتار ناپسند كه شريعت آن را منكر دانسته خودداري

مردان نامحرم، آواز خواندن، خوانندگان با اسباب و آالت طرب، گذاشتن جام شراب بر 
  سفره و فراهم نمودن بساط منقل و بافور ...

دعوت شده، واجب است كه حاضر شده و در مراسم عروسي  عروسيكسي كه براي 
ر  صلي اهللا عليه وسلم  روايت نموده كه شركت كند. دليل ما حديثي است كه بخاري از پيامب

 »اسيران را آزاد كنيد، دعوت را اجابت كنيد و مريضان را عيادت نماييد.«حضرت فرمودند: 
هرگاه «اند كه  و ديگران از رسول صلي اهللا عليه وسلم  روايت نموده» شيخين«همچنين 

شركت كند و كسي  يكي از شما براي صرف غذا در مراسم عروسي دعوت شد، بايد در آن
  ».كه دعوت را قبول نكند از فرمان خدا و رسولش، سرپيچي نموده است

اين حديث دليلي است بر اينكه اجابت دعوت واجب است. چرا كه لفظ [عصيان] كه در 
  شود. حديث شريف آمده جز بر ترك امر واجبي اطالق نمي

مشاهده كند و توان  چنانچه در مراسم وليمه يا همان عروسي، معصيت و منكرياما 
تغييرش را نداشته باشد، در اينصورت نه تنها اجابت دعوت عروسي واجب نيست بلكه 

مسعود  رضي  از ابن» بيهقي«واجب آنست كه از حضور در آن مراسم خودداري كند. زيرا 
 مسعود] غذايي آماده كرد و او را به خوردن آن مردي براي او [ابن«اهللا عنه  روايت كرده كه: 

اي مشاهده كرد، لذا از رفتن به خانه امتناع  مسعود در منزل ميزبان مجسمه دعوت كرد. ابن
  »ورزيد تا اينكه ميزبان مجسمه را شكست، سپس داخل شد.

غذايي آماده كردم و رسول «ماجه از عايشه رضي اهللا عنها روايت نموده كه فرمود:  و ابن
ضرت تشريف آوردند، ولي چون در خانه خدا صلي اهللا عليه وسلم  را دعوت نمودم، ح

  »تصاويري مشاهده نمودند، برگشتند.
اي كه آالت  در مراسم وليمه«ابوالحسن حربي از امام اوزاعي روايت نموده كه گفته: 

  ».شويم طرب و موسيقي و دهل باشد، حاضر نمي
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و لذا وظيفه هر مسلمان و مؤمن با غيرت است كه از اين منكرات در شبهاي عروسي 
، عاصيان در آن مجلس اجتناب نمايد زفاف و به نشانه ي برائت از آن منكرات و نفرت از

خواهد كه روز قيامت با انبياء، صديقين و شهدا و صالحين كه بهترين رفقاء هستند  اگر مي
  محشور شود، الزم است كه چنين باشد.

هر كسي ارجحتر مي و بر اين اساس مسلمان ملتزم و كسي كه دين و احكام الهي را بر 
داند نبايستي با توجيهات شيطان پسند خود را بفريبد و با بهانه هاي واهي در آن مراسمات 
شركت جويد چرا كه تعاون در معصيت در هر مرحله اي كه صورت گيرد حرام است 

  چنانكه اهللا تعالي مي فرمايند:
  )2مائده »( قُواْ اللّه إِنَّ اللّه َشديد اْلعَقابِوالَ َتعاونُواْ علَى اإلِْثمِ والْعدوانِ واتَّ «

و (هرگز) در راه گناه و تعدى همكارى ننماييد! و از (مخالفت فرمان) خدا يعني: 
  .بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است

و اين نهي قرآن عام است لذا هرنوع همكاري كه منجر به برگذاري منكرات و برپايي 
و بدون شك شركت در آن مراسمات در هر مرحله اي كه باشد ( چه  گناه شود حرام است

  هنگام پذيرايي و چه در زمان ديگري) همكاري براي برگذاري اين نوع مراسمات است. 
بنابراين رفتن به چنين مكانهايي جايز نيست مگر اينكه جهت امر به معروف و نهي از 

 منكر بدانجا رفت. 

ولي آنها را به معروف امر نكند يا توانايي آنرا نداشته باشد، اگر كسي در ميان آنها بماند 
  پس او نيز شريك گناه آنها خواهد بود. خداوند تبارك و تعالي مي فرمايند:

»ا فَالَ تَقْعزَأُ ِبهتَهسيا وكَفَرُ ِبهي اللّه اتآي تُمعمَتابِ أَنْ إِذَا سي اْلكف ُكمَلينَزَّلَ ع َقدوواْ د
ينَ في معهم حتَّى يخُوضُواْ في حديث غَيرِه إِنَُّكم إِذًا مثُْلهم إِنَّ اللّه جامع الْمَنافقينَ واْلَكافرِ

  140النساء / »جهنَّم جميعا
و خداوند (اين حكم را) در قرآن بر شما نازل كرده كه هرگاه بشنويد افرادى آيات يعني: 

كنند، با آنها ننشينيد تا به سخن ديگرى بپردازند! وگرنه، شما هم  انكار و استهزا مى خدا را
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 كند. مثل آنان خواهيد بود. خداوند، منافقان و كافران را همگى در دوزخ جمع مى

در اين آيه مي توان به اين نكته پي برد كه همنشيني در جلسه ي معصيت و منكرات حرام 
ضور يابد ولي آنها را از منكراتشان نهي ننمايد پس او نيز است و اگر كسي بينشان ح

  آنها در گناهشان خواهد بود هرچند كه فقط در موقع پذيرايي حاضر شود.شريك 
ي موقع پذيرايي نيز آنجا را و حتاگر همه ي مسلمانان در آن مراسمات شركت نكنند 

 تحريم كنند، آيا ما شاهد چنين مراسماتي خواهيم بود؟

  هللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدينوصلي ا

  حكم جلوگيري از بارداري به سبب عذر يا بدون عذر
برادري در مورد حكم جلوگيري از بارداري به سبب عذر مي پرسد. عذرهايي كه اين كار 

  را جايز مي نمايند، چيست؟
 الحمدهللا،

علما حرام است؛ چون اين كار با به تصريح  گي باشدهميش اگرمتوقف كردن زاد و ولد 
آنچه پيامبرصلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم از امتش خواسته، مخالف است. همچنين يكي از 
عوامل ضعف و ذلت مسلمين خواهد بود؛ چون وقتي مسلمانها زياد باشند، اين مايه ي 

ت مي گذارد كه تعدادشان را زياد افتخار براي آنهاست، بنابراين اهللا تعالي بر بني اسرائيل من
و تعداد نفراتتان را بيشتر ] « 6االسراء: » [  وجعْلنَاُكم أَكَْثرَ نَفيرًا « كرده است و مي فرمايد:

  »   كرده ايم
« به قوم شعيب يادآوري مي نمايد كه تعداد آنها را زياد كرده است و مي فرمايد:  

و به ياد آوريد آنگاه كه شما كم بوديد و اهللا ] « 86[اعراف:» َفكَثَّرَُكم واذُْكرُوا إِذْ ُكنُْتم َقليال 
  » تعالي تعداد شما را زياد كرد.

واقعيت بر اين امر گواه است، چون ملتي كه تعدادش زياد است از ديگران بي نياز  
ان خواهد بود. و در برابر دشمنان داراي شكوه و قدرت است. بنابراين جايز نيست كه انس

براي هميشه زاد و ولد را متوقف نمايد. مگر آنكه نياز باشد مثل اين كه اگر مادر حامله 
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شود، اين خطر وجود داشته باشد كه بميرد در اين صورت متوقف كردن زاد و ولد ضرورت 
و نياز است، اگر چنين زني  براي هميشه راه باردار شدن را به روي خود ببندد، اشكالي 

  ندارد. 
ري است كه جلوگيري از بچه دار شدن را جايز مي نمايد، همچنين اگر زن اين عذ

بيماري در رحم داشته باشد كه بيم آن مي رود كه به ديگر جاهاي بدن سرايت كند كه او را 
  از بين ببرد در اين صورت بيرون كردن رحم اشكالي ندارد. 

  )2/836تهيه: اشرف بن عبدالمقصود ( –از فتاواي شيخ ابن عثيمين 

  حكم تلقيح مصنوعي چيست؟ 
يعني اين كه نطفه ي مرد گرفته  مي شود و  -نوزاد لوله آزمايشگاهي –تلقيح مصنوعي 

  توسط پزشك با ابزار مخصوص در رحم زن گذاشته مي شود، حكمش چيست؟
 الحمدهللا،

تلقيح مصنوعي يعني اين كه آب مني مرد را مي گيرند و به وسيله ي آمپول و لوله در 
حم زن مي گذارند، بسيار خطرناك است. چه تضميني هست كه پزشك نطفه ي اين مرد را ر

در رحم زني ديگر نگذارد؟ بنابراين به نظر ما بايد سد باب شود و جلوي اين كار گرفته 
شود و ما به جايز بودن آن فتوا نمي دهيم؛ مگر آن كه مرد و زن و پزشك را بشناسيم و 

وشن باشد؛ اما اين كه دروازه ي اين كار كامالً باز باشد، بيم آن مي براي ما قضيه كامالً ر
رود كه مصيبتي درست شود. مسئله ي ساده اي نيست چون اگر فريبي رخ دهد، در نسبها 
 هلَيع لَّى اللَّههرج و مرج پيش مي آيد و اين در شريعت حرام است، بنابراين رسول اهللا ص

آن را  "صحيح ابوداود"آلباني در  »َتضَع حتَّى حملٍ ذَات تُوَطأُ َلا«  د:وآله وسلَّم مي فرماي
   )1889صحيح دانسته است.(

  »زن حامله تا وقتي وضع حمل نكرده ازدواج نشود« 
بنابراين من به اين كار فتوا نمي دهم؛ مگر آن كه قضيه ي معيني باشد كه در آن شوهر  

  و زن و پزشك را بشناسم.
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  )921لقاءات الباب المفتوح (س  - عثيمين شيخ ابن

  ترك تلقيح مصنوعي از انجام آن بهتر است.
همسرم چهار فرزند به دنيا آورده و مدت چهار سال است كه نمي تواند بچه دار شود، 
پزشكان به اتفاق مي گويند كه اگر مي خواهد بچه دار شود بايد به صورت مصنوعي 

در بيمارستان هاي دولتي كشور ما اين كار فقط در شهر باردار شود ... و مي دانيد كه 
  جده انجام مي شود و من از انجام اين كار امتناع ورزيده ام حكم چيست؟

 الحمدهللا،

بعضي از علماي معاصر، تلقيح مصنوعي را با شرايطي مهم و احتياطي جايز   شمرده اند؛ 
نصيحت من اين است كه اين كار  اما من در اين مورد توقف نموده و اظهار نظر نمي كنم.

انجام نشود، چون ممكن است دروازه ي شرّ و بدي را باز كند كه پايان ندارد. اگر زن شما 
بچه دار نمي شود، همان چهار بچه اي كه داريد كافي است و شما مي توانيد با زن دوم و 

دن تلقيح سوم و چهارمي ازدواج كنيد و از آنها صاحب فرزند شويد.  پس انجام ندا
  مصنوعي بهتر است.

  )21/1922مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة (  - شيخ ابن باز 

  حكم كاشت نطفه و تخمك زن و شوهري در رحم زني بيگانه
قرار دهند و آن در رحم زن بيگانه  خود را زن و شوهري نطفه آيا اين عمل جايز است كه

  يا آمده نسبت به كدام داده ميشود؟به دن ي بچهو  ؟براي آنها به دنيا آورد را بچه زن
  الحمدهللا،

اگر اسپرم يك شوهر گرفته و سپس آنرا به تخمك همسرش در محيط خارج تزريق 
كنند و تخمك تلقيح شده را وارد كنند به رحم يك زن ديگر كه همسرش نيست، كه در 

اده شده، اينصورت تلقيخ از زن و شوهر ميباشد ولى رحم يك زن بيگانه براى بارورى استف
اين نوع نابارورى حرام هست زيرا اسپرم، تخمك، و يا رحم اشخاص بيگانه در عمليات 
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تلقيح و بارورى دخيل شده است كه در نتيجه حكم زنا را به خود ميگيرد، و سبب اختالل 
  در حال و احوال مادرى و پدرى، نسب، ميراث، محرميت، و غيره در دين و اجتماع ميشود.

ل علم اينست كه اين فرزند به صاحب منى نسبت داده نميشود، بلكه به و قول راجح اه
مادرش كه صاحب تخمك باشد نسبت داده ميشود و اين فرزند چيزى را از صاحب منى به 

 ارث نميبرد.

صاحب منى و محارمش نميتوانند با اين نوع فرزندان رابطه ازدواج داشته باشند، هر 
د، يعنى نميتوانند در برابر يكديگر كشف حجاب كنند چند محرم يكديگر به حساب نمياين

  مانند ظاهر كردن موى سر و غيره.
 وصلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

 حالت هاي سه طالق كردن و احكام آن 

اگر مردي زنش را سه طالق داد ... آيا مي تواند رجوع كند؟ اگرشوهر امر كند كه پيش 
  ات برو طالق به حساب مي آيد؟ آيا بعد از اين مي تواند رجوع كند؟ خانواده

  الحمدهللا،
از صورتهاي طالق ثالث يكي اين است كه مرد سه طالق را در يك جمله بدهد. مثالً 
بگويد تو سه طالق هستي. در اين صورت، جمهور علما مي گويند: هر سه طالق واقع مي 

گر آن كه بعد از ازدواج با شوهري ديگر نزد او شود و زن بر شوهرش حرام مي گردد؛ م
 نْهع اللَّه يضبرگردد. جمهور از آيه ي مذكور دليل مي گيرند و از اين كه عمر بن خطاب ر

  سه طالق را سه تا حساب مي كرد. 
گروهي ديگر از علما گفته اند كه: يك طالق به شمار مي آيد و شوهر در دوران عدت   

كند و اگر عدت تمام شد با نكاح جديد مي توان رجوع كند، و از حديثي مي تواند رجوع 
استدالل كرده اند كه در صحيح مسلم از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت شده است كه 

َكانَ الطََّلاقُ علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم وأَبِي بكْرٍ رضي اهللا عنه «گفت: 
وسَنَتينِ منْ خلَاَفةِ عمرَ رضي اهللا عنه َطلَاقُ الثََّلاث واحدةً فََقالَ عمرُ بنُ اْلخَطَّابِ رضي اهللا 
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» ماه عَليِهعنه: إِنَّ النَّاس َقد استَعجلُوا في أَمرٍ َقد كَاَنت لَهم فيه أََناةٌ، فَلَو أَمَضينَاه عَليِهم، َفأَمَض
  )1472مسلم(
طالق در زمان رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم و دوران ابوبكررضي اللَّه عنْه و تا « 

دو سال در زمان خالفت عمررضي اللَّه عنْه به همين صورت بود كه سه طالق يكي بشمار 
در كاري  شتاب مي ورزند كه به آن ها مهلت  مي آمد، آنگاه عمررضي اللَّه عنْه  گفت: مردم

  »داده شده است. اگر طالق را واقع كنيم بهتر است، آنگاه بر آنان طالق را واقع كرد.
در روايتي ديگر در مسلم آمده است كه ابوالصهباء  به ابن عباس رضي اهللا عنهما گفت:   

م و دوران ابوبكر و دو سال از زمان خالفت عمر آيا در زمان پيامبرصلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّ
سه طالق يكي به حساب نمي آمد؟ ابن عباس رضي اللَّه عنْه گفت: بله و همچنين از 
حديثي استدالل كرده اند كه امام احمد در مسند با سند جيد از ابن عباس روايت كرده 

حت و غمگين شد؛ آنگاه پيامبر است: كه ابا ركانه همسرش را سه طالق داد و سپس نارا
  صلي اهللا عليه وسلم همسرش را به او بازگرداند و گفت: يك طالق به شمار مي آيد.

آنها اين حديث سابق را بر اين حمل كرده اند كه دادن سه طالق با يك كلمه يكي به 
شمار مي آيد، تا بين اين دو حديث و آيه كريمه ي مذكور جمع شود، نظر ابن عباس در 
روايت صحيحي كه از او نقل شده همين است و در روايتي ديگر از او نقل شده كه قول 
اكثريت را پذيرفته است و از علي و عبدالرحمن ابن عوف  و زبير بن عوام رضي اهللا عنهم 
روايت شده كه آنها سه طالق با يك كلمه را يك طالق حساب مي كردند. از تابعين محمد 

گروهي از علماي متقدمين و متأخرين بر همين عقيده هستند. بن اسحاق صاحب سيرت و 
شيخ االسالم ابن تيميه و شاگردش ابن قيم رحمة اهللا عليهما همين قول را گفته اند و ما به 
همين فتوا مي دهيم چون به همه ي نصوص عمل مي شود و براي مسلمين آسانتر و بهتر 

  است. 
بگويد: برو پيش خانواده ات. پاسخ اين است:  اما مسأله دوم: اين كه شوهر به همسرش

اگر منظور شوهر با گفتن اين جمله طالق باشد يك طالق واقع مي شود و مي تواند در 
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زمان عده رجوع كند و اگر عده ي زن تمام شده با نكاح جديد رجوع كند. اما اگر 
، چون اين منظورش طالق نباشد چيزي بر او واقع نمي گردد و زنش همچنان زن اوست

جمله و امثال آن از كنايات طالق به شمار مي آيند و با كلمات كنايه طالق واقع نمي شود؛ 
مگر آنكه نيت فرد همين باشد؛ چون كعب بن مالك انصاري وقتي دستور داده شد كه از 
زنش كناره گيري كند به زنش گفت: (به خانواده ات بپيوند)؛ اما طالق واقع نشد، چون 

طالق نبود و بلكه او مي خواست تا زنش پيش خانواده اش بماند تا زماني كه اهللا منظور او 
تعالي در مورد او و دو همراهش دستور مي دهد؛ چون او به غزوه ي تبوك نرفته بود، كه 

  )2769) مسلم (4418بخاري (داستانش در كتابهاي سيرت معروف است. 
 لَى الثَّلَاَثةِ الَّذعداستان كعب و همراهانش ذكر 118ينَ ُخلِّفُوا)[توبه:همچنين در تفسير(و [

  شده است.
  ]21/379مجموع فتاواي ومقاالت متنوعة[ - شيخ ابن باز

حكم كسي كه به طالق سوگند بخوردكه فالن كار را انجام مي دهم؛ در حالي 
  كه آن را انجام ندهد. 

وگند خورده است كه زنم اينگونه س مردي از آنجا كه تازه ازدواج كرده فراموش كرده و
زنش طالق مي  آيا اگر آن چيز را نخريد. طالق باشد كه سال آينده فالن چيز را مي خرم

ود؟ اگر آن چيز را نخرد چه چيزي بر او الزم مي شود؟ بايد دانست كه او عادت ندارد ش
  كه به طالق سوگند بخورد.

 الحمدهللا،

اگر منظورش اين باشد كه با چنين حكم چنين سخني براساس نيت شوهر فرق مي كند؛ 
سوگند خوردني، خودش را موظف و تحريك به انجام كاري نمايد و هدفش اين نباشد كه 
درصورت عدم خريد آنچه بر خريد آن طالق خورده از زنش جدا شود، در اين صورت 
چنين طالقي بر اساس صحيح ترين قول علما در حكم قسم است و بايد او كفارهء سوگند، 

ا دادن به ده نفر مستمند براي هر مستمند نصف صاع از خرما و غيره كه معادل تقريبي غذ
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يك و نيم كيلو مي باشد، را بپردازد و يا ده فقير را شام يا نهار دهد يا به ده نفر مسكين 
لباس دهد؛ كه با آن نماز خواندن جايز باشد؛ اما اگر منظورش اين باشد كه اگر آنچه را كه 

  آن طالق خورده نخرد زنش طالق مي شود. براي خريد
انسان مؤمن بايد از ياد كردن طالق در چنين مواردي بپرهيزد. چون بسياري از علما  

  مي گويند به صورت مطلق در صورت عدم وفا به شرط زنش طالق مي شود.
 لدينه استَبرَأَ فَقد الشُّبهات، ىاتََّق منِ«  :مي فرمايد: صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّمپيامبر اكرم 

 هرْضع2996) مسلم (50بخاري ( »و(   
  (هر كسي از شبهات بپر هيزد به راستي كه دين و آبرويش را حفاظت كرده است )

  ) 22/108،107مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة ( –الشيخ ابن باز 

  ي برند كسي كه با شرك از دنيا برود وارثان از او ارث نم
شخصي تمام اركان اسالم را انجام مي دهد، نماز مي خواند روزه مي گيرد و ... اما او به 
اوليا توسل مي جويد و از آنان نصرت و ياري مي طلبد و معتقد است اوليا بر جلب منافع 
و دفع ضرر قدرت دارند، لطفاً بفرمايد آيا فرزندان موحد ايشان از پدرشان ارث مي برند 

  ر؟ يا خي
 الحمدهللا،

كسي كه نماز مي خواند روزه مي گيرد و تمام اركان اسالم را عمل مي كند اما از 
مردگان و غائبان و مالئكه و امثال آن طلب فرياد و استغاثه مي كند، با وجود اين كه او را 
نصيحت نموده و به او گوشزد نمايند باز هم بر عقيده و عملش اصرار ورزد و با اين حال 

رد، با شرك از دنيا رفته است و مسلمان نيست؛ و بنابراين غسل ندارد، نماز جنازه بر او بمي
اقامه نشود، در قبرستان مسلمانان دفن نشود، وارثان موحدش اعم از فرزندان، پدر و مادر، 
عموها و ... از او ارث نمي برند؛ زيرا از نظر دين و اعتقاد با هم تضاد دارند؛ بدليل فرموده 

بخاري  »الْمسلم الَْكافرُ وَلا الَْكافرَ الْمسلم يرِثُ َلا« :ل اهللا صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّمرسو
   )4140) مسلم (6764(
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  [مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمي برد.]
  ) 3/51انجمن دائم كتاب فتاوي اسالمية (

  دارد؟ ي مردان و زنان چه حكمي ختنه
  الحمدهللا، 

در حكم ختنه، اختالف نظر وجود دارد؛ قول راجح آن است كه ختنه، در حق مردان 
  واجب و در حق زنان سنت است.

  چرا حكم ختنه در مورد مردان و زنان متفاوت است؟
ي مردان دو مصلحت نهفته است: يكي بهداشتي و ديگري شرعي؛ و چنانچه  در ختنه

لي مردان برداشته نشود اين امر منجر به بيماري و التهاب و ي تناس ي آله پوست اضافه
گردد. همچنين پس از خروج ادرار در آن قسمت از پوست آله، ادرار جمع شده  سوزش مي

كند اندك اندك خارج شده و موجب نجس شدن لباس و بدن  و زماني كه شخص حركت مي
  گردد. او مي
دهد. اين حكم در  كه شهوتشان را كاهش مي ي ختنه، در زنان اين است اما نهايت فايده 

حق آنان از باب كمال و تمام است نه از باب رفع زدودن مضرات و پيشگيري از عوارض 
  جانبي.

كه شخص ترس هالك شدن و  اند و آن اين علما براي وجوب ختنه شرايطي نيز گفته
نه بر او واجب كند خت بيماري را نداشته باشد و چنانچه ختنه برايش مشكلي ايجاد مي

  گردند. نيست، زيرا واجبات به هنگام عجز، ضرر و ترس از هالك شدن، ساقط مي
  دليل وجوب ختنه در حق مردان:  

آوردند دستور  پيامبر صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم در احاديث متعدد به كساني كه اسالم مي -1
  وجوب است.» امر«داد تا ختنه شوند و اصل در فعل  مي

اي كه مسلمانان در  شود، به گونه ختنه سبب تشخيص مسلمانان از غير مسلمانان مي -2
گفتند: ختنه  شناختند و مي هاي خود را به سبب ختنه شدن آنها مي هاي جنگ كشته معركه
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ي شناخت مسلمان از غير مسلمان است. پس به همين علت ختنه واجب است چون  وسيله
« ست. از همين رهگذر است كه تشبه به كفار حرام است: تشخيص مسلمان از كافر واجب ا

 منْهم ومٍ َفهبِقَو هنْ َتَشبم«  
  )4031ابوداود ( ».هر كس خودش را به قومي تشبيه كند از همان قوم است«
دانيم كه قطع هيچ جزئي از  اي از بدن؛ نيك مي ختنه، عبارت است از قطع پاره -3

  بخاطر امري واجب. بنابراين ختنه واجب استاجزاي بدن جايز نيست مگر 
ي پسران است نه دختران. در  ي اينها داليلي نقلي و نظري در مورد وجوب ختنه همه

  توان از آن استدالل نمود: اين زمينه حديث ضعيفي وجود دارد كه به علت ضعفش نمي
  » اْلخَتانُ سنَّةٌ في حق الرجال مْكرُمةٌ في حق النساء« 
  ». در حق مردان سنت و در حق زنان اكرام استختنه «

اين حديث با { تواند دليلي قاطع و فيصله كننده باشد. اگر اين روايت صحيح باشد مي
طبراني » معجم الكبير) «5/75وجود ضعف شواهدي دارد. مراجعه شود به: مسند احمد (

. مال علي )26468) و... مصنف بن ابي شيبه (1228، 12009، 11590، 7113، 7112(
)، و لفظ: 8/272، اسناد حديث احمد را حسن قرار داده است (»مرقاة المفاتيح«قاري در 

  }(حق) در اين روايت موجود نيست.
  )11/117مجموع فتاوا و رسائل ( - شيخ ابن عثيمين

  حكم مصرف دخانيات و فروش آن
چه حكمي مصرف دخانيات چه حكمي دارد؟ حرام است يا مكروه؟ معامله وتجارت آن 

  دارد؟
  الحمدهللا، 

مصرف دخانيات حرام است، زيرا پليد هستند و ضررهاي بسياري دارند. اهللا تعالي براي 
هاي پاك و حالل را مشخص نموده و اشياء پليد را براي  بندگانش خوردنيها و نوشيدني

  آنان حرام قرار داده است. 
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   )]الطَِّيّبات َلكُم أُحلَّ ُقلْ ملَه أُحلَّ ماذَا يسأَلُوَنك فرمايد:[ اهللا مي
كنند چه چيزهايي براي آنها حالل شده است؟ بگو: آنچه پاكيزه است  (از تو سئوال مي 

  ] 4است). [مائده/  براي شما حالل گرديده
 ويْنهاهم بِالْمعرُوف يأْمرُهم فرمايد:[ مي صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم در وصف رسول اهللا  
   )]الَْخبائثَ علَيِهم ويحرِّم الطَّيِّبات لَهم ويحلُّ الْمنَْكرِ عنِ

دارد واشياي پاكيزه را براي آنها  دهد و از منكر باز مي (آنها را به معروف دستور مي
  »157اعراف/ «كند).  ها را تحريم مي شمارد و ناپاكي حالل مي

تمام انواع دخانيات پليد و حرام هستند و همه مخدرات اين گونه هستند. مصرف،  
فروش و تجارت دخانيات حرام و ناجايز است. مصرف كننده و فروشنده ي دخانيات بايد 
توبه كند و به سوي اهللا باز گردد و از گذشته پشيمان باشد. درآينده به اين راه باز نگردد. 

  پذيرد. اش را مي ، اهللا تعالي توبههركس صادقانه توبه كند
  ])31( تُفْلحونَ َلعلَُّكم الْمؤْمنُونَ أَيها جميعا اللَّه إِلَى وتُوبوا[  ص فرمايد: اهللا تعالي مي 
  »31نور/«(و همگي به سوي اهللا باز گرديد اي مؤمنان، تا رستگار شويد).  

  »82طه/]«)82( اهَتدى ُثم صالحا وعملَ وآمنَ َتاب لمنْ َلغَفَّار وإِنّي[ صفرمايد: و مي
( و من هر كه را توبه كند، و ايمان آورد، وعمل صالح انجام دهد، و آنگاه به راه [راست] 

  آمرزم).  آيد مي
  )236الدعوة ( كتاب -ابن باز شيخ

  شود)  حكم جمله ي (كاالي فروخته شده پس گرفته نمي
شود]    اين عبارت چيست؟ [كاالي فروخته شده پس گرفته و تعويض نميحكم نوشتن 

نويسند، آيا از ديدگاه شرعي اين كار  برخي فروشگاهها اين جمله را روي فاكتور خود مي
  جايز است؟ لطفاً نظر خود را بيان كنيد.

  الحمدهللا، 
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رفتن و هيأت فتوا پس از تحقيق و بررسي پاسخ داد كه فروش كاال، به شرط پس نگ
عوض نكردن،جايز نيست؛ زيرا اين شرط به دليل زيان آور بودن و مشكل ساز بودن براي 
مشتري صحيح نيست. هدف فروشنده از اين شرط، وادار كردن خريدار به خريد كاالي 

كند؛ زيرا اگر در كاال  معيوب است. اين شرط فروشنده را از عيبي كه در كاال است تبرئه نمي
نده بايد آن را با كاالي سالمي عوض كند يا تاوان نقص را به مشتري عيبي باشد فروش

بپردازد. اگر در كاال نقصي يا عيبي باشد قسمتي از پول را فروشنده به ناحق گرفته است. 
داند. سالمت كاال شرط عرفي است، وجود  شريعت، شرط عرفي را مانند شرط لفظي مي

  عيب مخالف اين شرط است.
  ، وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلمو باهللا التوفيق

  )198-13/197فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا( 

  حكم خريد كاالها به صورت قسطي كه قيمت آن افزايش پيدا مي كند چيست؟
آنرا به  ،كافي پولبه علت عدم و  مي خريمل ماشين ويا هروسيله ديگركه مثچيزهايي  آيا

هست  يمشكل خريدهادر اين  پرداخت كنيم آيا آنرا وبايد سود  خريم مي قسطيصورت 
 .لطفا توضيح دهيد

  الحمدهللا،
  الحمدهللا،

خريد اتومبيل يا هر كااليي (بجز طال) بصورت قسطي ايرادي ندارد و اگر بر طبق ظوابط 
  عمل گردد مباح و جايز است.

ي از آن است) مي و معموال اگر فردي كااليي را بصورت قرض(كه معامله قسطي صورت
فروشنده قيمت آن كاال را افزايش مي دهد و اين امر جايز است. فقط دو امر بايد در  ،خرد

  اين معامله قسطي رعايت شود:
من اين ماشين را نقدا به "اول اينكه: بايد كاال معلوم باشد و اگر فروشنده مثال بگويد: 

، چنانكه دو طرف معامله "فروشم فالن مبلغ مي فروشم و بصورت قسطي به فالن مبلغ مي



 69 پيرامون مسائل شرعي و اجتماعي يكصد سوال و جواب 

 

باالخره معلوم نكنند كه ماشين با كدام حالت (نقد يا قسط) خريد شود، در آنصورت اين 
معامله ناجايز و حرام است، زيرا اين حالت در حقيقت دو معامله در يك معامله است در 

امام  كرده اند. حاليكه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم از انجام دو معامله در يك معامله ه ي
  احمد و نسائي و ترمذي آنرا روايت كرده اند و آنرا صحيح دانسته اند.

اما اگر فروشنده چنين گفت و خريدار يكي از دو حالت (نقد يا قرض) را انتخاب نمود؛ 
و بعد مجلس عقد معامله را ترك كرد، در آنصورت معامله جايز است، زيرا قيمت نهايي 

طي بودن آن مشخص شده است و همين امر باعث جايز بودن معامله كاال و نوع نقد يا قس
  خواهد شد.

  در اين باره از هيئت دائمي افتاء سوال مي شود:
راي شما در مورد خريد يك ماشين كه نقدا ده هزار يا قسطي دوازده هزار است، 

  چيست؟
  جواب مي دهند:

قدا، يا دوازده هزار ريال تا هرگاه شخصي ماشيني را از ديگري مثال با ده هزار ريال ن"
مدتي خريد (يعني بصورت قرضي خريد)، و در حالي مجلس عقد معامله را ترك كنند كه بر 
يكي از دو حالت: قيمت نقدي يا قيمت قرضي توافق نكردند، در اين صورت اين معامله 

ض) جايز و صحيح نيست، زيرا حالتي كه قرار است معامله بر آن منتهي شود (نقد يا قر
معلوم نيست. و بسياري از علما در ممنوعيت آن به نهي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم از انجام 
دو معامله در يك معامله استدالل كرده اند، كه امام احمد و نسائي و ترمذي آنرا روايت 
كرده اند و آنرا صحيح دانسته اند. اما اگر دو طرف معامله (يعني فروشنده و مشتري) قبل از 

كه مجلس عقد معامله را ترك كنند بر يكي از دو قيمت نقد يا قيمت قرض توافق كردند و آن
بعد از تعيين آن جدا شدند، پس اين معامله جايز و صحيح است، زيرا قيمت كاال و حالت 

  ) .13/192فتاوى اللجنة الدائمة ( "(نقدي يا قرضي) آن معلوم است.
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قسط دقيقا مشخص شود و اگر احيانا در زمان دوم اينكه: تعداد دفعات قسط و مدت هر 
مقرر خريدار نتوانست كل مبلغ را بپردازد، فروشنده حق ندارد به ازاي تاخيير در پرداخت 
قسط مبلغ كاال را باالتر ببرد و پول بيشتري طلب نمايد، در غير اينصورت اين معامله جايز 

  واهللا اعلمنيست و جزو ربا خواهد بود. 
 م علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدينوصلي اهللا وسل

  حكم تجارت اينترنتي 
در اين روزها كارهاي معامالتي از طريق اينترنت انجام مي شود. حكم شريعت در اين 

  مورد چيست؟ 
  الحمدهللا، 

از شرايط معامله، مشخص بودن جنس و قيمت آن است. تا جهالت از هر دو مورد 
ص بودن قيمت يا جنس سبب اختالف و درگيري بين طرفين برداشته شود. زيرا نامشخ

شود كه بين مسلمانان دشمني، قهر، و قطع رابطه را به دنبال دارد كه اهللا تعالي از  معامله مي
  آن نهي فرموده است.

شناخت جنس به ديدن يا آگاهي از صفات آشكار در آن بستگي دارد و اين جز با 
ديدنِ جنس و شناخت نوع و منفعت آن حاصل مالقات حضوري طرفين، سخن گفتن، 

ها و  شود. در مواردي كه معامله به وسيله ي اعالميه، مكالمه از راه دور و پخش آگهي نمي
شود، شناخت جنس به طور كامل تحقق  ها و مجالت منتشر مي اعالميه هايي كه در روزنامه

  و غير واقعي است.نمي پذيرد و در اكثر موارد جنبه ي تبليغاتي، بسيار پررنگ 
در هر صورت هرگاه شناخت قيمت جنس كامل انجام شد و موارد مبهم از بين رفت   

اي  خريد و فروش جايز است. فرقي ندارد كه معامله با تلفن، مكاتبه، اينترنت و يا هر وسيله
ديگر صورت پذيرد. البته در معامله بايد از مفاسدي چون فريب، يك طرفه بودن منافع، 

ب اموال به ناحق، پرهيز شود و اگر موردي از اين مفاسد در آن باشد، معامله با اين تصاح
وسايل جايز نيست. چه بسا كه به همين سبب، سرمايه داران بزرگ ورشكست شده اند و 
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عالوه بر اين، خصومتها و منازعات شديدي بين طرفين معامله صورت گرفته است كه 
  كشيده شده است.سرانجام، كار به دادگاه و قاضي 

  هـ  24/7/1420ابن جبرين ـ.  از گفتار و امالي شيخ

  حكم كار كردن در بانك هاي ربوي
  حكم كار در بانك هاي ربوي و معامله با آنان چيست؟

  الحمدهللا، 
كار در اين بانك ها حرام است؛ زيرا كمك به فعاليت هاي ربوي است. وقتي كمك براي 

شود در حديث صحيح روايت است كه[لَعنَ  گان به ربا ميكنند ربا باشد شامل لعنت كمك
 ولُ اللَّهسر لَّمسو هآلو هَليع لَّى اللَّهص [اءوس مقَالَ: ه و هيدشَاهو هبكَاتو لَهؤْكما ولَ الرِّبآك
هنده، نويسنده و شاهدان معامله ربوي ربا خوار، ربا د صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم [رسول اهللا 

   )1598مسلم ( را لعنت كرده است.]
اگر كمك به ربا نباشد رضايت و اقرار به آن است كار كردن در بانك هاي ربوي بعنوان  

كارمند جايز نيست. اما گذاشتن پول در بانك ها جهت امنيت پول ايرادي ندارد. به شرط 
  آن كه سود پولش را دريافت نكند.

  )2/703عبدالمقصود( شيخ ابن عثيمين من فتاواه، إعداد، اشرف بن

  حكم حقوق كارمندان بانك 
  حقوقي كه كارمند بانك از بانك دريافت مي كند حكمش چيست؟

  الحمدهللا، 
كند جايز  اگر بانك ربوي نباشد آنچه را كارمند بعنوان حقوق، و تشويقي دريافت مي

داده و بعنوان كسب حالل محسوب مي شود. اما  انجام  است؛ زيرا در مقابل كاري است كه
گيرد حرام است، زيرا با پرسنل بانك در گناه و  اگر بانك ربوي باشد آنچه را كارمند مي
  تعدي از فرامين الهي همكاري نموده است.
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  ] والْعدوانِ اإلْثمِ علَى تَعاونُوا وال والتَّقْوى اْلبِرِّ علَى وَتعاونُوافرمايد:[  اهللا تعالي مي
(در راه نيكي و پرهيزگاري با هم تعاون كنيد و(هرگز) در راه گناه وتعدي همكاري 

  »2مائده/«ننماييد).
  وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

  )15/52فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (

  ربا در بانك هاي ربوي كار بدون 
  نند رانندگي و نگهباني در مؤسسات ربوي جايز است؟آيا كارهايي ما

  الحمدهللا، 
كار در مؤسسات ربوي جايز نيست؛ اگر چه رانندگي و نگهباني باشد. زيرا داخل شدن 
به عنوان كارمند در اين گونه مؤسسات به معناي رضايت به كار آنهاست و كسي كه به 

رد و وقتي در جهت منفعت آن كار مي دا كاري معتقد نباشد، براي منافع آن، قدمي بر نمي
كند گويا به آن راضي است و رضايت به كار حرام، گناه آن كار را در بر دارد. كسي كه در 
بانك مشغول به كار ارسال پول، تحويل گرفتن سپرده ها، ثبت قراردادها و امثال آن است، 

اين نوع فعاليت  بدون شك به عنوان همكار مستقيم در معامالت ربوي محسوب مي شود و
  ها از نظر شرعي حرام است. 

 ولُ اللَّهسنَ رَلع] لَّمسو هآلو هلَيع لَّى اللَّهص مَقالَ: ه و هيدشَاهو هبَكاتو لَهؤْكما ولَ الرِّبآك
  [اءوس  

دهنده، نويسنده ي ربا و دو شاهد ربا خوار، ربا   صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم[رسول اهللا 
   )1598مسلم( ] معامله ي ربوي را لعنت نموده و فرموده: همه ي آنها يكسان هستند.

  )3/369مجموعه دروس و فتاواي حرم مكي ( - شيخ ابن عثيمين

  كاري ساختمان هاي بانك حكم نقاشي و رنگ
به كار هستم و به امور كاري دفاتر و اتاقهاي بانك مشغول  در يكي از بانك ها به رنگ

مالي كاري ندارم، بلكه وظيفه ي من فقط رنگ آميزي است. آيا اين مشاركت در 
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شود كه بايد ترك كنم يا اين كه كارم متفاوت از ديگران  كارهاي ربوي محسوب مي
  است؟

  الحمدهللا، 
 كار در بانك شامل همه كارهايي مي شود كه متعلق به بانك است، كار شما هم بمنزله
ي همكاري با بانك هاي ربوي و همكاري در گناه و تعدي است كه بايد آن را ترك كنيد و 

   -كار حالل ديگري جستجو كنيد
  :]يحَتسب ال حيثُ منْ ويرْزقْه)2( مْخرَجا لَه يجعلْ اللَّه يتَّقِ ومنْفرمايد:[  اهللا تعالي مي

كند. و او را از جايي  هللا راه نجاتي براي او فراهم مي(و هر كسي تقواي الهي پيشه كند. ا 
  » 2،3طالق/ «دهد).  كه گمان ندارد روزي مي

  اهللا كار تو و هر مسلماني را آسان كند و اهللا هدايت كننده به راه راست است.
  اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم. وصلي

  )15/63فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (

  ها بانك به امالك اجاره تحريم
 را آن تا خواسته من از دولتي بانك و دارند، قرار حجاز مسير در كه دارم هايي مغازه
 انجام ربوي كارهاي كه است هايي بانك جمله از بانك اين كه اين به توجه با دهم، اجاره

 اجاره قبيل اين از ديگر بانكي هر يا و بانك اين به را خود ملك توانم مي آيا دهند؛ مي
  دهم؟

 الحمدهللا،

 دهد، مي قرار ربوي عمليات انجام براي محلي را شما ساختمان بانك زيرا ؛نيست جايز
 و مشاركت معناي به بانكي چنين به ساختمان دادن اجاره ،قضيه اين به توجه با بنابراين

   :است فرموده ذوالجالل اهللا كه حالي در است؛ ربوي كارهاي در او با تعاون
  ]2: مائده[ ]واْلعدوانِ اإلْثمِ علَى َتعاونُوا وال والتَّقْوى اْلبِرِّ علَى وَتعاونُوا[
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 راه در را همديگر و نماييد، پشتيباني و ياري را همديگر پرهيزگاري و نيكي راه در«
  ».مكنيد پشتيباني و ياري ستمكاري و تجاوز
  .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

  )37 ،15/36( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي

  كاال بيمه و عمر بيمه حكم
  دارند؟ حكمي چه كاال بيمه و عمر بيمه

 الحمدهللا،

 ي لحظه    در اگر است، نموده عمر ي بيمه را خود كه كسي زيرا است؛ ناجايز عمر بيمه
 شركت بيمه به را مرگ فرشته واندت نمي بيايد سراغش به الموت ملك و گيرد قرار مرگ

 نهايت كار اين - ..و نياييد بنده سراغ شما لطفاً هستم عمر ي بيمه ،من كه - دهد ارجاع
 خارجو م مرگ از پس عواقب مورد در -خود نمودن بيمه با ايشان است، نفهمي و ناداني
 اصل. كند مي اعتماد سلب تعالي اهللا از و است نموده اعتماد بيمه شركت به -اش ورثه

 و شرك كنار در قرآن در را قمار تعالي اهللا. است قمار عين و قمار حكم در بيمه موضوع
  .است نموده ذكر خوارگي، مي و آزمايي بخت
 بايد ،شد طوالني عمرش و نمود بيمه را خود اگر انسان ،بيمه موضوع در كه طوري به 

 نمود بيمه را خود اگر. بيند مي انزي و ضرر كار اين با و كند پرداخت بيمه حق سال چندين
 هر يا و بيمه ي مسئله صورت هر در كند؛ مي ضرر بيمه شركت نمود، وفات بالفاصله و

  .است قمار حكم در بزند، دور باخت، و برد بين كه قراردادي
 هيچ بدون بميرد زود اگر ،كند مي بيمه را خود كه شخصي كه اين مطلب توضيح( 

 پرداخت اش ورثه به شركت طرف از عمر بيمه حق عنوان به ديزيا مبلغ مشقتي و زحمت
 بيمه حق عنوان به زيادي مبالغ ها سال اين طول در بايد شد طوالني عمرش اگر .شود مي
 كند مي پرداخت پول جنايتي و جرم هيچ ارتكاب بدون واقع در كه كند پرداخت شركت به
  )كند مي ضرر مالي نظر از و

  ) 3/192(المكي الحرم فتاوي و دروس عمجمو - عثيمين ابن شيخ
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  كاال  ي بيمه حكم
 حوادث، بروز زمان در كه نمود، بيمه را خود مايملك و كاال توان مي كه ام شنيده مردم از

 از است؟ جايز شرع نظر از بيمه نوع اين آيا كند؛ مي پرداخت را آن خسارت بيمه شركت
  است؟ زجاي آن نوع كدام است معمول كه هايي بيمه انواع

 الحمدهللا،

 مي پرداخت بيمه شركت به را مبلغي ساالنه يا ماهانه شخصي كه است معنا بدان بيمه
 را آن خسارت حادثه بروز هنگام و كند تعهد را نظر مورد شئ ضمانت بيمه، شركت تا كند
 شركت اما كند مي خسارت حال هر در گزار بيمه كه است بديهي نمايد؛ پرداخت شخص به

 مبلغي از بيشتر دهروا خسارت كه صورتي در كند، مي نفع گاهي و كند مي ضرر يگاه بيمه
 اگر اما كرده؛ ضرر بيمه شركت است كرده پرداخت - شركت - گر بيمه به گزار بيمه كه باشد

. است كرده سود بيمه شركت نباشد كار در خسارتي اصالً يا باشد اندك ،وارده خسارت
» تعالي اهللا« .است قمار نوع از زند مي دور باخت و برد ينب هميشه كه اي معامله بنابراين

 اين بنابراين. است نموده ذكر ها بت پرستش و شراب رديف در را آن و نموده حرام را قمار
  . است حرام بيمه نوع

 هريرهواب كه حديثي بدليل .هستند حرام باشند ضرر بر مشتمل كه هايي بيمه انواع تمام
 مسلم »الَْغرَر بيعِ عنْ َنهي :صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم النبي ان: «كند يم روايت رضي اهللا عنه

)1513(  
 نموده نهي ،باشد ضرر آن در كه اي معامله ازصلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم  اهللا رسول[
  ].است

  عثيمين ابن شيخ امضاي با فتوا
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  ماشين بخصوص ،تجاري اموال ي بيمه حكم
  چيست؟ حكمش ماشين مخصوصاً تجاري اموال بيمه

 الحمدهللا،

 وال[: فرمايد مي كه» تعالي و سبحانه اهللا«گفتار بدليل است ناجايز تجاري اموال ي بيمه
 خود ميان در باطل به را خودتان اموال و] «188:بقره[] ِباْلباطلِ بينَُكم أَمواَلكُم َتأُْكلُوا

  ». نخوريد
 مبلغي ماه هر شده بيمه كند؛ مي ميل و حيف ناحق به را شدگان بيمه اموال ،بيمه شركت

 بسيار -رسند مي هنگفتي مبلغ به مجموع در كه كند مي پرداخت بيمه حق عنوان به را
نداشته  تعمير به ينياز ماشينش هم بار يك مدت اين طول در شده بيمه كه -افتد مي اتفاق
 بيمه شركت به مبلغي شده بيمه مواردي در. برگردانده نمي شود او به پولش طرفي از و باشد

 مبلغي شود مي ناچار بيمه شركت نتيجه در افتد، مي اتفاق  اي حادثه و كند مي پرداخت
 پول از شده بيمه وضعيتي چنين در  .كند پرداخت نموده دريافت كه چه آن برابر چندين
  .دكن مي برداري بهره ناحق به بيمه شركت
 استقبال به تمام جرأت با كنند مي پرداخت بيمه حق كه كساني از بسياري طرفي از

 اگر :گويند مي و كنند مي استقبال خطر از پروايي بي و باكي بي با و روند مي حوادث
 پيامدهاي موضوع اين. كند مي پرداخت را آن خسارت بيمه شركت افتد اتفاق اي حادثه

  .برد خواهد مرگ كام به را بسياري حتي .داشت خواهد پي در شهروندان براي ناگواري
  )191 ،190(ص المكين، اللؤلؤ -جبرين ابن شيخ

   حكم بيمهء درماني
با يكي از شركت هاي بيمه، قراردادي امضا نموده است؛ كه در مقابل پرداخت  شركت ما

ده هاي ايشان ، اداره ي بيمه، كارمندان و كاركنان شركت و خانوامامبلغي از طرف شركت 
آيا كارمندان شركت مي توانند از خدمات درماني استفاده كنند؟ با  ...را بيمه درماني كند
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توجه به اين كه كارمندان مبلغي را به شركت بيمه پرداخت نمي كنند و اجباري هم در 
  .كار نيست

  الحمدهللا،
حرام هستند؛ بيمه درماني يك نوع، از انواع بيمه هاي تجاري است كه از نظر شرعي 

اين قراردادها نامشخص است و در برگيرنده ي مصاديق قمار مي باشد، ) جزئيات(زيرا 
  .را به ناحق تصاحب مي كنند - مردمي و ملي -شركت هاي بيمه از اين طريق سرمايه هاي

نظر خود را در اين مورد اعالم نموده اند كه بيمه ي تجاري »  هيأت علما ي بلند پايه «
  .حرام است

اجازه ي قرار داد با شركت بيمه را ندارد، كارمندان شركت حق  شمابنابراين شركت 
  .ندارند از اين بيمه استفاده نموده و خود را بيمه كنند

  .و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
  )15/310(فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا

  مأموريت انجام بدون كاري اضافه گرفتن حكم
 يا كاري كه اين بدون را مبالغي اوقات از بعضي هستم دولتي ادارات از يكي كارمند

 در دهند، مي  ما به كاري اضافه عنوان به  شويم حاضر كار سر يا و دهيم انجام مأموريتي
 توضيح مورد اين در لطفاً. كند مي امضا را آن و است مطلع موضوع از اداره رئيس ضمن
   چيست؟ حكمش كه دهيد

 الحمدهللا،

 خيانت و است ناجايز مبلغي چنين گرفتن ايد گفته كه است گونه آن حقيقت اگر
 اگر و دهيد تحويل المال بيت به امكان صورت در را شده گرفته مبالغ شود، مي محسوب

 ملع اين از و نماييد، خيريه امور صرف يا كنيد صدقه مسلمان فقراي به را آن نيست مقدور
 زيرا نكنيد تكرار را كار اين تا بگيريد جدي تصميم نموده، توبه تعالي اهللا درگاه به خويش
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 كه قانوني راههاي از مگر كند، دريافت المال بيت از را چيزي ندارد اجازه مسلماني هيچ
  .      است داده اجازه دولت

  )52(ص والعمال، للموظفين فتاواي - عثيمين ابن شيخ

  ها خانه قهوه به امالك ي اجاره تحريم
 اجاره را آن خواهيم مي كه منوره مدينه نزديك داريم شريكي ساختماني برادرم و من

 را آن خواهد مي كه است شخصي كند اجاره را آن شده حاضر كه كسي تنها ولي دهيم
 طريق از و دهند مي ناقلي مشتريان به خانه قهوه در كه اين به توجه با كند، خانه قهوه

 قرار جامع مسجد روبروي خانه قهوه طرفي از كنند، مي پخش) مختلفي هاي فيلم( ويزيونتل
 را خود ملك داريم اجازه شرعي نظر از آيا. است فاصله خيابان فقط وسط در كه دارد
  دهيم؟ اجاره به امري چنين براي

 الحمدهللا،

 به كاري نينچ زيرا نيست؛ جايز كند مي حرام استفاده كه كسي به ملك دادن اجاره
 وال[ :فرمايد مي ذوالجالل اهللا فرموده، نهي خداوند كه است حرام امر در تعاون ي منزله

  ]2: مائده[ ]واْلعدوانِ اإلثْمِ علَى َتعاونُوا
  ».مكنيد پشتيباني و ياري ستمكاري و تجاوز راه در را همديگر و«

 با نمازگزاران نيز و مسجد اهل كه اين به توجه با است داخل امر اين در نيز سؤال مورد
 ديگر منظوري براي را آن ديگر شخصي تا كنيد صبر بايد بنابراين شوند، مي اذيت كار اين

 لَه يجعلْ اللَّه يتَّقِ ومنْ فرمايد مي تعالي اهللا زيرا باد، خير به بشارت را شما كند، اجاره
  ]3- 2: طالق[ ]حتَسبي ال حيثُ منْ ويرْزقْه)2( مْخرَجا

 او براي را) تنگنايي هر از( نجات هرا خدا كند پرهيزگاري و بترسد خدا از كس هر«
  ».رساند مي روزي كند نمي تصورش كه جايي از او به و سازد مي فراهم
  .سلم و صحبه و آله و محمد نبينا اهللا صلي و

  )4/444( افتا و علمي مباحث دايمي انجمن فتاواي
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ي كشورهاي مسلمان كه مطمئنيم بيرون از منزل از برا يمواد آرايش حمل آيا
  آنها استفاده مي شود، جايز است؟

باشم فعاليت ما در شاخه حمل و  يم ينجانب ساكن چين و شاغل در شركت بازرگاناي
مورد مصرف  يآياحمل و نقل مواد آرايش باشد يم ياسالم يترانزيت كاال به كشورها

حجاب  كه مطمئنا يمقصد يبرا ؟لب و چشم و ابرو جايزاست صورت در قسمت يبرا
از خانواده محرم همسران و  رجمحيط خا يو صرفا برا شود يدر آن رعايت نم يشرع

  .شود يزوج مصرف م
  الحمدهللا،

اگر اين مواد براي مسلمانان فرستاده مي شود، و چنانكه در سوال اشاره شده است 
ارج از منزل استفاده مي كنند، در اينصورت همكاري در بيشتر افراد زنان بي حجاب و در خ

اين كار جايز نيست زيرا شما با انجام كمك در اين كار، در انتقال فساد و گناه به ميان 
  مسلمانان شريك خواهيد شد در حاليكه اهللا تعالي مي فرمايند:

  )2مائده »(ه إِنَّ اللّه َشديد اْلعَقابِوالَ َتعاونُواْ علَى اإلِْثمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ الّل «
و (هرگز) در راه گناه و تعدى همكارى ننماييد! و از (مخالفت فرمان) خدا  يعني:

  بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است!
و اين آيه عام است و شامل هر نوع همكاري كه منجر به گناه خواهد شد مي باشد، پس 

ن مسلمانان مطمئن هستيد توصيه مي كنيم كه از خداوند پروا اگر شما در انتقال آن به ميا
  داشته باشيد و در اين كار با كسي همكاري ننمائيد.

منْ َترَك َشيئاً هللا عوّضَه اهللا « از پيامبرصلَّى اللَّه عَليه وآله وسَلّم روايت است كه فرمود: 
وند ترك كند خداوند چيزي بهتر از آن به او هر كسي چيز ي را به خاطر خدا«  » منه خيراً 

  »   خواهد داد 
» الحلية«ابونعيم در » ومنْ يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه منْ أَمرِه يسرًا « خداوند مي فرمايد:

» و هر كس از خدا پروا دارد [خدا] براى او در كارش تسهيلى فراهم سازد« )2/196(
  ] 4- [الطالق
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  واهللا اعلم
 صلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدينو

 حكم خوردن غذاي كسي كه درآمدش از راه حرام است.

چنانچه پدرم درآمدش از راه حرام و نامشروع باشد آيا ما فرزندان از آن تغذيه كنيم؟ اگر 
  اجازه نداريم راه حل چيست؟ در اين صورت چكار بايد بكنيم؟

  الحمدهللا،
ه پدر، داراي كسبي حرام و نامشروع است بايد او را نصيحت نمود، شما مي توانيد چنانچ

خودتان او را نصيحت كنيد، يا از دوستانش بخواهيد با او صحبت كنند شايد قانع شود، اگر 
نصيحت قبول نكرد، شما اجازه داريد به اندازه ي نياز از درآمد پدر تغذيه كنيد و گناهي بر 

ته حايز اهميت است و آن اين كه به خاطر شبهه اي كه درآمد پدرتان شما نيست، يك نك
  دارد به اندازه ي نيازتان از درآمد او استفاده كنيد.

  )2/63)(5كتاب الدعوة ص، ( - شيخ ابن عثيمين

  سنّي كه در آن حجاب واجب مي شود
آموز گر در چه سّني بايد دختر حجاب كند؟ آيا بايد پوشيدن حجاب را بر دختران دانش 

  چه آن را نخواهند الزم قرار دهيم؟
  الحمدهللا، 

وقتي دختر بالغ شد بايد حجاب كند و سر و صورت خود را كه عورت هستند بپوشاند، 
دانش آموز باشد يا خير، سرپرست دختر بايد او را به حجاب ملزم كند؛ حتي اگر دوست 

لوغ، به داشتن حجاب تمرين نداشته باشد، سرپرست بايد دختر را قبل از رسيدن به سن ب
دهد تا عادت كند، با اين شيوه، وقتي كه دختر بزرگ شد پوشيدن حجاب برايش آسان مي 

  شود.
  و باهللا التوفيق، و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

  )17/219فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء(
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  ورزش كردن با شلوار كوتاه
ردن با شلوار كوتاه چه حكمي دارد؟ حكم تماشاي كسي كه با اين وضعيت ورزش ك

  ورزش مي نمايد چيست؟
  الحمدهللا، 

ورزش كردن جايز است به شرطي كه انسان را از امري واجب، غافل نكند. اگر ورزش 
انسان را از امري واجب غافل نمايد حرام مي شود، و اگر فردي عادت نموده كه بيشتر وقت 

ورزش مي نمايد او وقتش را ضايع كرده است و در اين صورت حداقل، ورزش خود را 
  مكروه است.

اما كسي كه ورزش مي نمايد شلوارش كوتاه است؛ طوري كه ران يا قسمت بيشتر آن  
نمايان باشد، جايز نيست. بر جوانان واجب است ران خود را بپوشانند. تماشاي بازيكنان در 

  ست جايز نيست. حالي كه ران هايشان لخت ا
  )431/ 4فتاوي اسالمية ( –شيخ ابن عثيمين 

  حكم بلند بودن موي سر مردان
  گوييد؟ ي افرادي كه موي سرشان بلند است چه مي درباره

  الحمدهللا،
تقليد از مدها و امور سودمند كه شريعت آنها را ممنوع نكرده جايز است؛ اما تقليد از 

  ز آنها نهي كرده جايز نيست.آور و عادتي كه شريعت ا امور زيان
گوييم: اين كار عملي است برخالف  دارند مي شان را بلند نگه مي به كساني كه موي

  عادت و عرف زمان ما بلند گذاشتن موي سر مورد اختالف اهل نظر است:
  آيا از سنن مطلوب است؟ -
 كند؟ آيا از عاداتي است كه شخص بر حسب مد دوران آن را اختيار مي -



 پيرامون مسائل شرعي و اجتماعي يكصد سوال و جواب     82

 

من قول راجح آن است كه عمل بلند گذاشتن موي سر از عاداتي است كه شخص از نظر 
گذارند او نيز از آنان  كند؛ اگر مردم موي بلند مي بر حسب مد و رسم زمان از آن تبعيت مي

  تراشد. كند و اگر بتراشند او نيز مي  پيروي مي
اصالح  شان را سرشان بلند است ولي موي صورت يآور است كه مو واقعاً شگفت

كنند كه پيرو رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم هستند. حقاً كه  كنند و با اين وجود ادعا مي مي
بيني كه بخشي  اينها از هوا و هوس خود پيروي نموده و از سيرت رسول اهللا به دوراند؛ مي

شتن ريش و خواندن كنند، مگر غير از اين است كه اينها به گذا از واجبات دين را تضييع مي
  كنند. بيني كه هر دو را ضايع مي نماز مأمور هستند ولي مي

تقرب به سوي اهللا  - موي بلند - شود كه مقصود اينها از گذاشتن موي سر پس معلوم مي
و پيروي از سنت رسول اهللا صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم نيست بلكه به خاطر مدگرايي اين كار را 

  .دهند انجام مي
  )             11/119مجموعه فتاوا و رسايل ( –شيخ ابن عثيمين 

  حكم به گردن آويختن زنجير براي مردان 
  حكم انداختن زنجير به گردن براي مردان چيست؟

  الحمدهللا، 
زنجير به گردن آويختن براي زيبايي حرام است، چون اين از عادات زنان است و 

 الرِّجالِ منَ المَتشَبِهينَ رسول صلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم مشابهت زنان مي باشد.[ َلعنَ ال
 [پيامبر«بالنِّساء  لَّمسو هآلو هَليع لَّى اللَّهمرداني را كه خود را همانند زنان قرار مي دهند ص

  .)5885بخاري( »لعنت كرده است.
تر است، زيرا از يك جهت مشابهت با زنان اگر زنجير طاليي باشد گناه و حرمت آن بيش

  است و از طرف ديگر طال مي باشد. 
بدتر و زشتتر از آن، اين است كه در آن عكس حيوان يا پادشاهي باشد. بدتر و زشت 
تر اين كه صليبي در آن باشد، چنين زنجيري حتي براي زنان حرام است. براي زنان 
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عكس انسان باشد يا عكس حيوان يا پرنده اي پوشيدن زيوري كه عكسي داشته باشد خواه 
يا صليبي باشد، حرام است.  يعني پوشيدن زنجيري كه در آن عكس باشد براي مردان و 
زنان حرام است، پس زنجيري كه در آن عكس حيوان يا عكس صليب باشد براي هيچ 

  كس جايز نيست.
  )66فتاوي معاصرة ص( -ابن عثيمين

  براي مردان چيست؟ حكم استفاده از طالي سفيد
ن ازطالي معمولي آكرده وقيمت  پيدازيادى حكم استعمال طالي سفيد كه امروزه رواج 

  اي مردان چيست؟ربيشتر است ب
  الحمدهللا،

  )المعجم الوسيط طال در حقيقت زرد رنگ است.(
بر  "طالي سفيد"دند كه رو بعد از سوال از اهل فن و خبره در امور جواهرات، اعالم ك

  يء اطالق مي شود:چند ش
اول) بر معدن پالتين اطالق مي شود، كه در اينصورت استعمال آن براي مردها ايرادي 
ندارد زيرا در شرع بر استعمال آن براي مردها نهي شرعي وارد نيست هر چند كه مردم به 
آن طالي سفيد بگويند، باز هم استعمال آن حرام نخواهد بود زيرا اطالح مشهور آن نزد 

م باعث تغيير حكم آن بمانند طالي حقيقي نخواهد بود.چنانكه معموال در بين مردم مرد
  رواج شده كه به پنبه طالي سفيد گويند! و يا به نفت گويند طالي سياه

استعمال آن  ،همانند الماس –ماداميكه طال نيست  –و نيز اگر فلزي گرانقيمت باشد 
سعودب بر استعمال الماس براي مردها فتوا براي مردها جايز بوده چنانكه هيئت علماي 

  .)24/76( "فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء" داده اند.
دوم) طالي سفيد بر طالي زرد اطالق مي شود، ولي با يك طبقه يا روكش پالتين 
آبكاري شده است. استعمال اين مورد براي مردها حرام است، زيرا در حقيقت از طالي زرد 
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و به اجماع علما استعمال آن براي مردها حرام است.چنانكه امام نووي استفاده شده است 
  بيان كرده است.   "شرح صحيح مسلم"رحمه اهللا در

سوم) طالي سفيد بر طالي زرد اطالق مي شود ولي مقداري از فلز پالتيوم يا فلز 
مي ديگري با آن تركيب شده است.و عيار آن برحسب استفاده از تركيب فلزات ديگر فرق 

  كند.
گرم از طالي  875، 21و بر طبق گفته ي اهل فن؛ براي تهيه يك كيلو از طال با عيار 

گرم از نقره و فلز برنج تركيب مي كنند.پس اگر  125) را با 24خالص (يعني طالي با عيار 
گرم از فلز پالتيوم را با طالي خالص تركيب كنند، يك كيلو از  125بجاي نقره و برنج، 

  بدست مي آيد. 21با عيار  طالي سفيد
گرم از طالي خالص (يعني  750، 18و همچنين براي تهيه يك كيلو از طال با عيار 

گرم از نقره و فلز برنج تركيب مي كنند.حال اگر بجاي نقره و  250) را با 24طالي با عيار 
فيد با گرم از فلز پالتيوم را با طالي خالص تركيب كنند، يك كيلو از طالي س 250برنج، 
  بدست مي آيد. 18عيار 

و خالصه اينكه طال در حقيقت زرد رنگ است و رنگ سفيد ندارد و به خودي خود 
بصورت خالص وجود ندارد و اين طالي زرد است كه با تغير و تركيب با اشياي ديگري 

  رنگ آنرا به سفيد تغيير مي دهند.
بجاي نقره و برنج  - التيوميعني طالي سفيد چيزي جز طالي زد همراه با تركيبي از پ

نيست و به همين سبب در فروشگاهها مي توان طالي سفيد را با عيارات متفاوت يافت.و 
بنابراين جايگزيني پالتيوم بجاي نقره و برنج سبب نخواهد شد كه آنرا از حكم طالي 

  معمولي خارج سازيم و استعمال آن براي مردها مباح نمي شود.
ل طالي سفيد براي مردها حرام است زيرا در حقيقت طالي زرد و بر اين اساس، استعما

است ولي بجاي(نقره و برنج) مقداري پالتيوم را با آن تركيب كرده اند تا رنگ آنرا عوض 
  كنند و سفيد شود.



 85 پيرامون مسائل شرعي و اجتماعي يكصد سوال و جواب 

 

در اين خصوص سوالي از هيئت علماي دايمي شده است مبني بر استفاده اشيايي 
ي سفيد بكار برده شده است و هيئت علما در همچون ساعت كه در آن مقداري از طال 

چنانكه بدان صورت باشد كه در سوال آمده يعني تركيب مقداري فلز  "جواب مي گويند كه:
) 24/60( "الدائمة اللجنة فتاوى" "استعمال آن براي مردها حرام است،ديگر در طالي زرد

  واهللا اعلم.
 الدين يوم ليا اتباعه و آله علي و محمد علي وسلم اهللا وصلي

 )IslamQA.Com( اسالم سوال و جواب سايت

  حكم كاشتن مو 
در آمريكا افرادي كه موي آنان ريزش دارد، در آن قسمت طاس شده مو مي كارند. به 
اين صورت كه از پشت سر مو مي گيرند و در جايي كه طاس شده مي كارند ... آيا اين 

  جايز است؟ 
  الحمدهللا، 

ست؛ چون از نوع برگرداندن آن چيزي است كه خداوند آفريده است. بله اين كار جايز ا
اين كار بمنزله ي برداشتن عيب است و از نوع آرايش و يا اضافه كردن بر آفرينش الهي به 
شمار نمي آيد. بلكه برگرداندن آنچيزي است كه كم شده و مانند برطرف نمودن عيب است. 

د و گفت دوست دارم خداوند موهايم را به من داستان سه نفري كه يكي از آنها كچل بو
برگرداند، آنگاه فرشته بر او دستي كشيد و خداوند موهايش را به او باز گرداند و به او موي 

  تقريباً داستان مشهوري است. )2964) و مسلم (3464بخاري ( زيبايي داده شد.
  )75 -74/ 205كتاب الدعوة ( - شيخ ابن عثيمين
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  يباييحكم عمل جراّحي ز
  حكم انجام جراّحي براي زيبايي چيست؟ و حكم آموختن علم آرايش و زيبايي چيست؟

  الحمدهللا، 
  آرايش و زيبايي دو نوع است:

آرايش براي رفع عيبي كه بر اثر حادثه اي يا چيزي ديگر پديد آمده ... اين اشكالي  
له وسلَّم  به مردي كه بيني اش در ندارد، به دليل اين روايت كه پيامبرصلَّى اللَّه عَليه وآ

   ). 5162،5161نسائي ( جنگ قطع شده بود اجازه داد كه از بيني طاليي استفاده كند.
نوع دوم: آرايش و زيبايي زايد و اضافه، اين آرايش براي رفع عيب انجام نمي شود؛ 

  ست.بلكه براي بيشتر كردن زيبايي انجام مي شود ... اين حرام و ناجايز ا
چون پيامبرصلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم  زني را كه عمل وصل موها را انجام مي دهد و  

زني را كه از ديگران مي خواهد اين عمل را برايش انجام دهند و زني كه موهاي صورت 
زنان را مي گيرد و زني كه موهاي صورتش گرفته مي شود و زني كه خالكوبي مي كند و 

  )2125- 2122) و مسلم (4884بخاري( خالكوبي مي شود را لعنت كرده است. آنكه
  زيرا با اين كار مي خواهند زيبايي بيشتر گردد و براي رفع عيب نيست.  
اما در مورد دانشجويي كه دانش جراّحي پالستيك و يا جراّحي زيبايي را ضمن برنامه  

ما در موارد حرام نبايد آن را كارگيرد. درسي مي آموزد اشكالي ندارد كه آن را بياموزد. ا
بلكه كساني را كه مي خواهند براي زيبايي، جراّحي پالستيك انجام دهند، نصيحت كند كه 
از چنين كاري پرهيز نمايند. چون حرام است، و ممكن است اگر نصيحت از زبان پزشك 

  گفته شود بيشتر مؤثر باشد.
  )2/833اشرف عبد المقصود( گرد آورنده: - از فتاواي شيخ ابن عثيمين
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اگر بيني بزرگ و كلفت باشد... آيا جايز است براي زيبا كردن آن و براي 
  آنكه مناسب با صورت باشد تحت عمل جراحي قرار گيرد؟

  الحمدهللا، 
قاعده در اين امور اين است كه عمل جراحي براي دور كردن عيب جايز است، و عمل 

لعنت «ون پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم مي فرمايد: جراحي براي زيبايي جايز نيست، چ
 »خدا بر زنهايي باد كه در بين دندانهاي خود جهت زيبايي شكاف و فاصله ايجاد مي كنند

  )2125) مسلم (5943،5939،5931،4886بخاري (
اما با اين حال به يكي از صحابه وقتي كه بيني اش مجروح شدو قطع گرديد پيامبر صلي 

  )4232أبوداوود ( يه وآله وسلم به او اجازه داد كه از بيني اي طالئي استفاده كند.اهللا عل
پس قاعده اين است آنچه براي دور كردن عيب باشد جايز است، و آنچه براي زيبايي 
باشد جايز نيست. به عنوان مثال اگر بيني كج باشد و براي راست كردن، تحت عمل جراحي 

چون اين براي دور كردن عيب است، اگر چشم كج باشد و براي قرار بگيرد اشكالي ندارد؛ 
راست كردن آن تحت عمل جراحي قرار گيرد اشكال ندارد؛ زيرا اين كار براي دور كردن 
عيب است. موردي كه در سؤال مطرح شده اگر بزرگي بيني عيب تلقي شود، جراحي آن 

ش مي كند، اين زيبايي شمرده اشكالي ندارد؛ اما اگر بزرگ است و كوچك كردن آن زيباتر
  مي شود كه مانند ايجاد فاصله بين دندان ها مي ماند كه جايز نيست.

  فتاوي في احكام الجنائز - الشيخ ابن عثيمين
  )، جمع و ترتيب: فهد بن ناصر السليمان                51ص(
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  روكش طاليي دندان
ين پزشك دندان ها را روكش براي معالجه دندان هايم به دندانپزشك مراجعه كردم، ا

  طاليي مي دهد... آيا روكش طاليي براي دندان ها جايز است؟
  الحمدهللا، 

پس از بررسي استفتاء مذكور چنين پاسخ مي دهد: مردان اگر نياز داشته » كميته افتا«
باشند مي توانند دندانها را روكش طاليي بدهند، چون طال در دهان زنگ نمي زند. اما اگر 

ار فقط به قصد آرايش انجام شود جايز نيست، چون پوشيدن طال براي مردان حرام اين ك
است؛ امام احمد و ديگران از علي روايت كرده اند كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم 

ت اين دو (طال و نقره) بر مردان ام»«لإِنَاثِهم حلٌّ ،أُمتي ذُكُورِ علَى انِماحرَ نِاهذَ «فرمود: 
  » من حرامند و براي زنان امت من جايزند

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء
 )260من كتاب(الفتاوي المتعلقة بالطب...)ص(

 حكم موسيقي

حكم ترانه چيست آيا حرام است يا نه؟ با توجه به  اين كه من فقط جهت آرامش خاطر 
خواندن ترانه هاي قديمي چيست؟  موسيقي گوش مي كنم. حكم نواختن پيانو و موسيقي با

  آيا طبل زدن در مراسم ازدواج حرام است، من شنيده ام كه حالل است؟
  الحمدهللا، 

گوش كشيدن به ترانه حرام و منكر است، و از اسبابي است كه دل را بيمار مي كند. 
  د.موسيقي باعث سنگدلي و قساوت قلب مي شود و دل را از ذكر خدا و از نماز باز مي دار

  ] 6[لقمان:» ومنَ النَّاسِ منْ يشَْترِي َلهو الْحديث « اهللا تعالي مي فرمايد:   
  »بعضي از مردم سخنان بيهوده را مي خرند.« 

  را به ترانه تفسير كرده اند. » لهو الحديث«بيشتر علما 
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اه باشد اگر با ترانه آلتي از آالت لهو همچون رباب پيانو و عود و كمانچه و طبل همر
حرمت آن بيشتر است. يكي از علما مي گويد: ترانه با آلت لهو به اجماع حرام است. پس 

  بايد از آن پرهيز كرد. 
« در حديث صحيح از پيامبرصلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم  روايت شده است كه فرمود: 

) و 5590بخاري ( » حرَ والْحرِيرَ واْلخَمرَ والْمعازِف َليكُونَنَّ منْ أُمتي أَقْوام يستَحلُّونَ اْل
   )4039ابوداود (

از ميان امت من اقوامي خواهند بود كه زنا و پوشيدن ابريشم و نوشيدن شراب و « 
  » نواختن موسيقي را حالل مي شمارند.

رآن و بنده شما و ديگران را به گوش كشيدن تالوت آيات قرآن از شبكه ي راديو ق 
توصيه مي كنم. دنبال كردن برنامه هاي اين دو شبكه فوايد زيادي »نور علي الدرب«برنامه

  دارند و شما را از گوش كشيدن ترانه و موسيقي مشغول به برنامه هاي مفيد مي نمايند.
اما در ازدواج دف زدن به همراه ترانه متداول و معمول جايز است. ترانه اي كه در آن  

مي دعوت داده نشود و چيز حرام در آن ستايش نگردد، و آن هم در قسمتي از به چيز حرا
شب، فقط زنان اين كار را براي اعالم نكاح انجام دهند، همان طور كه در سنت صحيح از 

) و 16406ابن ابي شيبه در مصنفه خود (پيامبرصلَّى اللَّه عَليه وآله وسلَّم  روايت است (
اما زدن طبل در عروسي جايز نيست بلكه فقط بايد با  روايت كرده است)) 1018ترمذي (

  دف بسنده كرد.
استفاده از بلندگو براي اعالم نكاح و خواندن ترانه هاي معمول و متعارف در آن جايز 
نيست، چون در آن فتنه ي بزرگي است و عواقب وخيمي دارد و سبب آزار و اذيت مسلمين 

  مي شود. 
زدن دف با رعايت شرايطي كه ذكر نموده ايم تا دير وقت ادامه پيدا كند، جايز نيست كه 

بلكه به وقت اندكي كه براي اعالم نكاح كفايت مي كند بايد بسنده شود؛ چون طوالني كردن 
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وقت سبب مي شود تا نماز صبح قضا گردد و مردم خواب روند و نتوانند آن را در وقتش 
  ن كار هاي حرام و از اعمال منافقين است.بخوانند، و ترك نماز از بزرگتري

  هـ1403)شوال 902مجله الدعوة شماره ( –شيخ ابن باز 

  حكم اسقاط جنين و احكام بعد از سقط
بعضي از مراكز بهداشتي پرسش هايي را به وزارت بهداشت فرستاده اند كه چه وقت 

اموري شرعي و  سقط جنين مرگ به شمار مي آيد و چه وقتي اسقاط است، از آن جا كه
قانوني به اين موضوع مرتبط است لطفاً ديدگاه شريعت را در اين مورد توضيح دهيد كه 
در دوران بارداري تا چه وقت اسقاط به حساب مي آيد و چه وقت وفات به شمار مي 

  آيد.
  پس از بررسي اينگونه پاسخ مي دهد: » كميته افتا«

  اول حكم اسقاط:
  در مراحل مختلف آن جايز نيست. اصل اين است كه اسقاط حمل -1
در مرحله اول يعني مدت چهل روز اول، اسقاط جنين جايز نيست؛ مگر براي دفع  -2

ضرر يا تحقق مصلحت شرعي؛ كه پزشكان متخصص آن را تأييد كرده باشند و در 
 تحقيق مصلحت شرعي، علماي شريعت آن را تأييد كرده باشند

سائل تربيتي يا مشكالت اقتصادي، تكاليف اما اسقاط جنين در اين مدت به خاطر م
  .زندگي و تعليم و آموزش و يا اكتفا به فرزنداني كه دارند، جايز نيست

اسقاط حمل، وقتي كه به صورت خون بسته يا تكه گوشتي در آمده است جايز  -3
نيست مگر آنكه كميته اي پزشكي و مورد اعتماد تأييد كند كه وجود حمل براي 

ك است، در اين صورت اسقاط آن جايز است اما بايد از همه سالمت مادر خطرنا
وسايل و امكانات براي جلوگيري از آن خطرها استفاده شود، اگر جواب نداد در 

 نهايت اقدام به اسقاط نمايند.
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اسقاط بعد از مرحله سوم و بعد از تكميل شدن چهارماه جايز نيست مگر آن كه  -4
د تأييد كنند كه ماندن جنين در شكم جمعي از پزشكان متخصص و مورد اعتما

مادر، سبب مرگ مادر مي شود، آن هم در صورتي كه همه راهها براي زنده ماندن 
جواب ندهد. در اين صورت جايز است تا از وارد آمدن دو ضرر، ضرر بزرگتر دفع 

 شود. 

 

   :دوم: احكام بعد از سقط جنين بر حسب مراحل چهارگانه متفاوتند
حمل در دو مرحله اول سقط شود، يعني در مرحله اي كه نطفه يا خون حكم اول: اگر 

بسته است يعني در چهل روز اول به صورت خون است و در چهل روز دوم تبديل به خون 
بسته مي شود، در اين دو مرحله اگر سقط شود احكامي به دنبال ندارد، در اين دو مورد كه 

ه نماز و روزه اش ادامه دهد، گويا سقطي در هشتاد روز از مدت حاملگي گذشته است زن ب
 .كار نبوده است. زن، براي هر وقت نماز وضو بگيرد مانند كسي كه خون استحاضه دارد

حكم دوم: در مرحله سوم كه جنين تبديل به تكه گوشتي است، يعني در چهل روز سوم 
   :و حالت داردقرار دارد، در اين مرحله اعضا و صورتش شكل مي گيرد، اگر سقط شود، د

اين تكه گوشت نه به صورت ظاهر و نه پوشيده شكل و صورت آدمي را نداشته  -1
باشد و بنا به شهادت ماما (كه جنين را از نزديك مشاهده كرده) شكل اوليه انسان 

  را نداشته باشد در اين صورت هيچ حكمي بر سقط آن مرتب نمي گردد.
وير ظاهري از انسان مانند داشتن تكه گوشت به صورت انسان باشد يا داراي تص -2

دست و يا پا و امثال آن را داشته باشد، يا تصوير غير ظاهري از انسان داشته باشد 
يا ماما گواهي دهد كه به صورت انسان است، در اين صورت سقط جنين، خون 

 نفاس به دنبال دارد و با سقط آن عده زن تمام شده به حساب مي آيد.

ه چهارم سقط شود: يعني بعد از آن كه روح در آن دميده وقتي كه حمل در مرحل -3
شود يعني بعد از تكميل شدن چهار ماه و آغاز ماه پنجم در اين صورت دو حالت 

 دارد: 
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هنگام سقوط سر و صدايي نداشته باشد، در اين صورت حكم حالت دوم (تكه  -1
ود و برايش گوشت) را دارد و اضافه بر آن غسل و كفن شود و بر آن نماز اقامه ش

  نامي انتخاب كنند و عقيقه اي ذبح كنند.
هنگام سقوط سر و صدا داشته باشد، در اين صورت حكم نوزاد كامل را دارد كه  -2

همه احكامي كه در صورت اول ذكر شد را دارا مي باشد و اضافه بر آن از وصيت 
 وارث بهره مي برد.

  .و صحبه و سلم و باهللا التوفيق، و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء
 )280من كتاب(الفتاوي المتعلقة بالطب...)ص(

آيا جايز است جنيني  كه با آزمايش مشخص شده كه ناقص است، سقط 
  كنيم؟
مبتال به تاالسمى هستيم اكنون دخترهشت ساله اى دارم كه با  دو همسرم هر من و

دوم باردارى انجام دادم سالم است از انجايى كه عالقه زيادى  زمايش خونى كه درماهآ
ن شدم آاقدام به باردارى كردم اما به دليل سالم نبودن مجبور به سقط  ه دارم سه بارچبه ب

ن چو اگر سالم نبود آنرا سقط كنم نيست حرامشرعى  ر باردار شوم ازنظرگدي ر بارگا ياآ
اين  ا مرا راهنمايى كنيد وازلطف ى سقط ميشودگويد شانس است وقبل ازسه ماهگدكتر مي
  . مى نجات دهيدگسر در

  الحمدهللا،
  سقط جنين دو حالت دارد:

روز از شكل گيري جنين) باشد، در  120اگر سقط بعد از چهار ماهگي ( يعني  -1
 اينصورت سقط آن جنين به هر علتي باشد، چه سالم باشد و چه ناقص حرام است.
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ماهگي باشد يعني هنوز روح در جسم جنين دميده نشده است، اما اگر قبل از چهار  -2
در اينصورت چنانكه جنين مرضي العالج بگيرد و يا خطر مرگ مادر را تهديد 

 كند، سقط آن جايز است.

در مورد سقط جنين، برخي از علما با در نظر گرفتن شروط "گويد:شيخ سعد الحميد 
  زير آنرا جايز دانسته اند:

در جنين دميده شده باشد، يعني سقط بايد قبل از چهار ماهگي آن  اوال نبايد روح -1
 باشد.

بايستي در سقط جنين ضرورتي باشد؛ مانند خلقت ناقص يا مرضهاي العالج يا  -2
خطري كه جان مادر را تهديد نمايد. و البته باز هم افضل آنست كه انسان به خدا 

ه هيج وجه جايز نيست (يعني در غير ضرورت ب"توكل كند و بر آن صبر نمايد.
  )اإلسالم سؤال وجواب حتي قبل از چهار ماهگي)(منبع:

اما اگر چهار ماه از شكل گيري جنين گذشت سقط جنين فقط در يك حالت جايز است 
  و آنهم خطر مرگ براي مادر:

چنانكه جنين ناقصي بر آن صدو بيست روز بگذرد و روح در وي دميده شود، در "
ر دليلي ولو نقص وي جايز نيست، مگر اينكه حيات مادر را به اينصورت سقط آن به ه

خطر بياندازد، زيرا جنين بعد از آن زمان در او روح دميده مي شود و او ديگر صاحب نفس 
مستقلي است، و الزمست كه از او صيانت و محافظت شود، حال آن جنين سالم باشد يا 

گرفتار شود و فرق نمي كند كه اميد  داراي آفات و امراضي باشد، يا اينكه به مصيبتي
بهبودي در او يافت شود يا خير، زيرا اهللا سبحانه و تعالي براي هر خلقتي حكمتي قرار داده 
است كه مردم از آن بي خبرند و اهللا تعالي آگاهتر است كه چه چيزي به مصلحت خلقش 

آيا  يعني:    14) الملك/ : ( أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير  است، چنانكه مي فرمايد:
آن كسى كه موجودات را آفريده از حال آنها آگاه نيست؟! در حالى كه او (از اسرار دقيق) 
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من كتاب أحكام الجنين في الفقه اإلسالمي لعمر بن محمد بن إبراهيم  ("باخبر و آگاه است!
  )غانم

سمي است، بنابراين اگر پزشك تشخيص بدون خطايي دهد كه جنين داراي مرض تاال
بنا به فتواي برخي از علما جايز است كه قبل از چهارماهگي جنين را سقط كرد ولي بعد از 

  چهار ماهگي به هيج وجه جايز نيست مگر خطر مرگ براي مادر باشد. واهللا اعلم
  وصلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

  پيوند اعضامصوبه مجلس علماي عالي رتبه در مورد 
  الحمد هللا و الصالة و السالم علي عبد اهللا و رسوله نبينا محمد، و علي آله و صحبه...و بعد: 

در بيستمين نشست خود در شهر طايف در ماه ذي » هيئت علماي عالي رتبه«مجلس
ه حكم پيوند عضو انساني به انسان ديگر را بر اساس پرسش هايي كه به  1402القعده

ش هاي علمي و افتا ارائه شده بود مورد بررسي قرار داد، از آن جمله رياست كل پژوه
سؤال دكتر نزار فتيح، مدير اجرايي معاونت و مسؤل در بيمارستان تخصصي ملك فيصل در 

ه به اداره پژوهش هاي علمي و افتا  15/8/1401رياض، كه در طي نامه اي در تاريخ 
رئيس دادگاه استيناف در نيجريه، كه هر دو رسيده بود، سؤال شيخ عبد الملك بن محمود 

  /ب و تاريخ590و ش  16/6/1402و تاريخ  1427نامه به شماره
  عرضه گرديد. » مجلس«به  1/5/1402

ه در مورد حكم كالبد  20/8/1396تاريخ 47مجلس با مراجعه به مصوبه شماره 
  ) تاريخ 65(و به مصوبه شماره  25/10/1398) تاريخ 62شكافي و به مصوبه شماره (

ه صادر در مورد حكم اهداي خون و ايجاد بانك خون. سپس موضوع 7/2/1399
پيوند عضو انساني به انسان ديگر را مورد بررسي قرار داده و بعد از بحث و تبادل آرا، 

  مجلس چنين رأي داد: 
پيوند عضوي از اعضاي انسان مسلمان زنده يا ذمي به خودش اگر نياز باشد و خطري 

  يرون آوردن آن نباشد و گمان غالب موفقيت پيوند باشد جايز است.در ب
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  با رأي اكثريت اينگونه نظر داد: » كميسيون فتوا«
جدا كردن عضوي از انساني مرده و پيوند آن به مسلماني ديگر اگر نياز باشد و -1

فتنه اي در بيرون آوردن آن نباشد و گمان غالب اين باشد كه پيوند آن با موفقيت 
  رت مي گيرد، جايز است.صو

 انسان زنده مي تواند عضوي از بدنش را به مسلماني كه نياز دارد هديه كند. -2

  و باهللا التوفيق، و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
  1402/ 6/11) و تاريخ 99[قرار هيئة كبار العلماء] رقم(

 )336من كتاب (الفتاوي المتعلقة بالطب...) ص(

  اهداي عضو كساني كه مرگ مغزي شده اند از نظر شرعي جايز است؟آيا 
 كشخصي مسلماني  مرگ مغزي كرده خانواده اش ندانسته عضو بدن اين شخص را به ي

مسلمان بوده با شخص كافر به جهنم مي كه آيا در قيامت اين عضو ما  دكافر اهدا مي كنن
 ؟رود

  الحمدهللا،
مطرح است اينست كه، آيا اين پديده بعنوان مرگ آنچه كه امروز در مورد مرگ مغزي 

معتبر است، بگونه ايكه بر شخصي كه دچار آن شده است بتوان تمامي احكام وفات شرعي 
را جاري كرد. يا اينكه؛ مرگ وي اعتبار دارد ولي احكام شخص زنده بر وي جاري مي 

  شود؟!؟
مغزي را بعنوان مرگ  علماي معاصر در اين امر اختالف دارند، برخي از علما مرگ

معتبر مي دانند و از جمله اين علما، مجمع فقه اسالمي است كه مرگ مغزي را بعنوان مرگ 
شرعي معتبر دانسته اند؛  البته به شرطيكه تمامي وظايفي كه مغز دارد تعطيل شده باشد و 
پزشكان متخصص اعالم نمايند كه به هيچ وجه مريض به حالت قبل از مرگ مغزي باز 

خود توسط مانند قلب همچنان به كار بدن گرچه بعضي از اعضاي نخواهد گشت، 
   دستگاههاي مربوطه ادامه مي دهند.
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ولي بعضي ديگر از علماي معاصر مرگ مغزي را به دليل اينكه در اينحالت قلب مريض 
در حال طپش است و نبض وي عمل كرده و نفس مي كشد، را بعنوان مرگ شرعي معتبر 

  د.نمي دانن
و بنظر مي رسد كه اين قول اخير ارجح باشد زيرا چه بسا بسيار اتفاق مي افتد كه 
شخصي كه دچار مرگ مغزي شده است، بعد از آن بهبود يافته و به زندگي خود ادامه داده 

خبر داد ؛  30/6/2001است. مثال روزنامه شرق االوسط در نسخه اينترنتي خود به تاريخ 
كه متخصص مركز مطالعات بيماراني كه دچار حمله قلبي شده اند است دانشمندي بريتانيايي 

اعالم كرد كه دالئلي مبني بر ادامه هوشياري و بيداري انسان حتي بعد از توقف اعمال مغز 
است كه پزشكان از آن بعنوان در حال مطالعه موارد باليني وجود دارد و اظهار داشت كه او 
  ز مرگ مغزي باعث حيات مي شود.موارد معتبري مي دانند كه پس ا

بكر  از عالمه "الجراحة الطبية  "در كتاب خود  محمد محمد مختار الشنقيطيو عالمه 
جمعي از پزشكان حكم بر مرگ مغزي شخصي كردند و لذا "نقل مي كند كه گفت:  أبي زيد

ين) از خانواده ي وي خواستند كه اجازه دهند تا برخي از اعضاي بدن وي را (به محتاج
پيوند زنند ولي خانواده وي با آن مخالفت كردند، بعد از آن اهللا تعالي (ادامه)حيات را بر وي 

  "نوشت و او تا به االن به زندگي خود ادامه مي دهد.
 ":نوشت كه هـ11/12/1409بتاريخ  232 :در شماره "المسلمون"همچنين مجله 

ه او بيشتر از دو هفته زنده نخواهد بود، كودكي بدون مغز متولد شد و پزشكان اعالم كردند ك
  "در حاليكه پنج سال از آن اعالم گذشته (و كودك همچنان زنده است)... 

و آنچه كه نزد پزشكان مسلم است اينست كه ؛ بدن شخصي كه دچار مرگ مغزي شده 
است دوا و درمان را قبول كرده و با آن نشو و نما مي كند و اگر شخص مرده باشد 

  ه وسايل حيات را قبول نمي كند.هيچگون
همچنين كتاب و سنت احكام وفات را جز بر كسي كه تماما مرده باشد مترتب نمي سازد 

  و اصل بقاي حيات است و حيات از وي ساقط نمي شود مگر با يقين كامل.
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و پزشكاني كه مرگ مغزي را معتبر مي دانند؛ در برابر خطاهاي احتمالي در تشخيص 
تند و اين مسئله بسيار خطير است كه حكم بر مرگ انساني شود در حاليكه خود معترف هس

  حفظ و صيانت از جان وي از ضروريات شرعي است.
و فقها عالمتهاي فوت را چنين ذكر كرده اند: قطع تنفس، ازكار افتادن پاها، ازكار افتادن 

پوست صورت، كج شدن بيني، شل شدن  ،چشم ها، باز شدن لبها،جدا شدن و شل شدن مچ
  (منبع:اسالم وب)"و چند مورد ديگر ذكر كرده ند.

به هرحال آنچه كه در مورد مرگ مغزي مي توان گفت اينست كه بين علماي معاصر 
اختالف نظر است كه آيا مي توان مرگ مغزي را بعنوان مرگ حقيقي و شرعي بحساب 

ه قول راجح علما اهداي آورد يا خير؟(كه اگر بعنوان مرگ شرعي بحساب آورده شود بنا ب
  اعضاي وي به مسلمانان جايز است)

ولي شايسته است كه مسلمانان جانب احتياط را درنظر بگيرند و نبايستي حكم به مرگ 
  شرعي شخصي كه دچار مرگ مغزي شده است داد.واهللا اعلم

اما اهدا كردن عضوي از اعضاي مسلمان (زنده) به مسلماني ديگر، ما بين علما محل  "
اختالف است؛ برخي از علما مطلقا هرگونه پيوند اعضا را از مسلمان به مسلمان كه هر دو 
زنده اند را جايز مي دانند حال آن عضو قلب باشد يا دست يا كليه، ولي برخي ديگر از 

  علما آنرا مطلقا ناجايز دانسته و فرقي را بين نوع عضو نمي گذارند.
ائل بر تفصيل شده اند، بدين معني كه؛ اهداي عضوي در اين ميان برخي ديگر از علما ق 

از بدن مسلمان كه با آن عضو دچار مرگ نمي شود و به اصطالح حيات وي دچار خطر 
نمي گردد را جايز دانسته اند، مانند كسي كه كليه خود را اهدا مي كند ولي اهداي برخي 

ز بين رفته و اين امر را جزو ديگر از اعضا همچون قلب را جايز نمي دانند زيرا حيات وي ا
 تَقُْتلُواْ الَ« انتحار (خودكشي) دانسته اند كه حرام است. زيرا اهللا تعالي مي فرمايد:

ُكمنكنيد. ) يعني: خودكشى29نسا »(أَنُفس  
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 "اما اهداي (هر نوع) عضو بدن مسلمان به كافر (كه اهل ذمه نباشد) جايز نيست
  (منبع:اسالم وب).

روي جهل يكي از اعضاي بدن مسلماني را به كافري اهدا كند، حال آيا  اما اگر كسي از
آن عضو نيز با آن كافر در آتش خواهد سوخت يا خير؟! بنظر امري ناصحيح باشد، زيرا 
مثال كسي كه قلبش را به شخص ديگري اهدا مي كند در قيامت آن قلب نيز زنده خوهد شد 

حال اين مسئله مجهول است و كسي نمي  و نزد صاحب اصلي خود بازمي گردد. به هر
تواند بدان حكم دهد زيرا ما بدان خبر داده نشده ايم و به آن اندازه از حقايق باخبريم كه اهللا 
تعالي و رسولش صلي اهللا عليه وسلم به ما خبر داده اند. بنابراين مي گوييم خداوند بدان 

  واهللا اعلم آگاهتر است.
 علي آله و اتباعه الي يوم الدين وصلي اهللا وسلم علي محمد و

  چه حكمي دارد؟ اهدا يا فروش اعضاي يك انسان
  الحمدهللا،

  اما فروش اعضاي بدن به ديگري مطلقا صحيح نيست، زيرا اهللا تعالي مي فرمايد:
  ) يعني:خود را نكشيد.29نساء »(أَنُفسكُم تَْقُتلُواْ والَ« 

  ت بلكه مالك اهللا تعالي است. و از طرفي انسان مالك اعضاي بدن خود نيس
  ابوداود و احمد)»(  "وال تبع ما ليس عندك" «و پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فرمودند:

  يعني: چيزي را مفروش كه ملك تو نيست.
و بر همين اساس جمعي از علما فروش اعضاي بدن را به هر دليلي جايز ندانسته اند و 

محتاج جايز دانسته اند كه بدون آن باعث مرگش  فقط برخي از علما اهداي آنرا به شخصي
  خواهد بود، و نيز بشرطيكه آن عضو اهدايي باعث مرگ اهدا كننده نشود (مانند قلب).

كه البته برخي ديگر از علما حتي اهداي هر عضوي را جايز نمي دانند كه با مراجعه به 
 علمواهللا ا لينك فتاواي داده شده به اين مسئله پي خواهيد برد.

  وصلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
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  معالجه بيماريهاي جسمي با قرآن 
آيا بيماري هايي مانند سرطان با قرآن معالجه مي شود، آنگونه كه بيماريهاي روحي مانند 

  چشم زخم و غيره با آن عالج مي شود؟ آيا در اين مورد دليلي هست؟
  الحمدهللا، 

ا از هر بيماري به حكم خدا شفا مي دهد، داليل زيادي در اين مورد هست، قرآن و دع
  ] 44- فصلت»[وشَفاء هدى آَمنُوا للَّذينَ هو قُلْ «از آن جمله اينكه خداوند مي فرمايد: 

  »بگو: قرآن براي مومنان مايه ي راهنمايي و شفاست. « 
  ] 82-[األسراء» للْمؤْمنينَ ورحمةٌ شَفاء هو ام الُْقرْآَنِ منَ وُننَزِّلُ«و مي فرمايد: 

  »و ما آياتي از قرآن را فرو مي فرستيم كه مايه ي بهبودي و رحمت مومنان است،«
پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم وقتي كه ناراحتي داشت به هنگام خواب سوره(قل هو 

ي خواند و در دستهايش فوت مي كرد، و اهللا احد) و معوذتين(سوره فلق و ناس) را سه بار م
هر بار آن را به بدنش مي ماليد دست كشيدن را از سر و صورت سينه شروع مي كرد. 

  )2192) و مسلم (5735بخاري (
  )8/364مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه( -الشيخ ابن باز

  حكم مداوا با مخدرات
  يكند مانند سركه جايز است؟ آيا معالجه با مواد مخدر و مشروباتي كه به شراب نزد

  الحمدهللا، 
مداوا با آنچه خداوند حرام كرده است از قبيل: افيون، حشيش و يا شراب و امثال آن از 
مخدرات جايز نيست. همچنين از گذاشتن مقداري از اين مواد در دوا جايز نيست، اما اگر 

ا آن جايز است؛ چون مقداري با دوا تركيب شود كه حالت نشه و مستي نياورد، تداوي ب
  اضافه كردن ماده ي مخدر به دوا تأثيري ندارد. پس گويا اصالً استفاده نشده است.
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اما سركه اگر اصل آن شراب نباشد يا در اصل شراب بوده و به خودي خود تبديل به  
سركه شده، مخدر و مست كننده نيست، از اين رو مداوا با آن جايز است، اما اگر در اصل 

  وده و با دستكاري آن را تبديل به سركه كرده اند، استفاده از آن جايز نيست.    شراب ب
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاءمن

  )208كتاب (الفتاوي المتعلقة بالطب...)،ص(

اگر براي بحث راجع به مسائل ديني باشد  حكم چت با نامحرم چيست؟
  چطور؟

  الحمدهللا،
ن و يا مرد مسلماني از اينترنت استفاده كند و در اثناي آن وارد هيچ ايرادي ندارد كه ز

شبكه چت مانند پالتاك و يا شبيه آن (براي استفاده از اينترنت) شود. به شرطيكه در آن 
امري مخالف شرع وجود نداشته باشد، مانند گفتگوي ويژه زنان با مردان، كه معموال در اين 

از طرفين روي مي دهد كه به نوعي، دعوت به فتنه  گفتگوها گاها در سخن گفتن تساهلي
بينشان مي نمايد، و بنابراين واجب است كه در اين مواقع گفتگو را ببندند و از آن دوري 

  كنند، تا دچار فتنه نشوند. 
و در بيشتر مواقع در اين گفتگوها بر طرفين شر و باليي واقع مي شود، و آنها را در 

و بعضي از آنها را طوري دچار هيجان مي كند كه از آن هم (  عشق و شيفتگي مي اندازد،
عشق) باالتر مي برد، و شيطان طرفين را به بازگو نمودن اوصاف ديگري كه منجر به فساد 

  است مي كشاند.
از جناب شيخ ابن جبرين رحمه اهللا سوال مي شود: حكم مبادله پيام بين پسران و 

  ه اين ارتباط خالي از فسق و عشق است.دختران جوان چيست؟ با توجه به اينك
  ايشان پاسخ دادند:

بر هيچ انساني جايز نيست كه به زني بيگانه پيام بفرستد، با توجه به اينكه فتنه است، و 
با وجود اينكه پيام دهنده فكر مي كند كه در آنجا فتنه اي نيست، اما شيطان دست از سر او 
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ن و زن را بوسيله مرد مي فريبد و دچار وسوسه برنمي دارد تا اينكه مرد را بوسيله ز
مينمايد. و پيامبر صلي اهللا عليه وسلم امر فرموده اند كه از گوش دادن به شخص زبان باز 
دوري نمايد، و خبر داده اند كه مردي خواهد آمد درحاليكه مومن است، اما سخن باز دست 

  ند.از سر او بر نمي دارد تا اينكه او را دچار فتنه مي ك
و در رد و بدل نمودن پيام بين پسران و دختران جوان فتنه ي عظيم و خطر بزرگي 
وجود دارد كه واجب است از آن دوري شود هر چند كه سوال كننده بگويد: در اين امر 

  ).96ص  ،جمع محمد المسند ،فتاوى المرأة :عشق و هيجاني وجود ندارد.(نقل از
ان از چت كردن با دختران و پسران بيگانه و يا لذا شايسته است كه جوانان مسلم

  نامحرم خودداري نمايند.و فرق نمي كند كه اين ارتباط به چه منظوري صورت بگيرد.
  )IslamQA.Com( اسالم سوال جوابسايت 

  حكم همنشيني با مرتدين
بي ديني هستند و  من يك دانشجوي مذهبي در تهران هستم اما هم اتاقي هايم انسان هاي

دام به خدا و پيامبر و صحابه و مقدسات دين اسالم توهين مي كنند و من فقط ساكت م
 مي شوم به آنها كاري ندارم . مي خواستم بپرسم آيا بر من گناه است كه سكوت مي كنم.

  الحمدهللا،
  در اين باره اهللا تعالي مومنين را راهنمايي نموده است:

ي حفظ دينش با انسانهاي مسلمان و صادق اينكه بر مسلمان شايسته است كه برا :اول
همراه شود چنانكه اهللا تعالي مي فرمايند: (يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وكُونُواْ مع الصادقينَ ) 

  ايد از خدا پروا كنيد و با راستان باشيد. اى كسانى كه ايمان آورده :. يعني 9سوره توبه 
والَّذينَ ال يشْهدونَ الزُّور « در توصيف بندگان پرهيز گارش مي فرمايد: و اهللا تعالي

  »آنان كه در محل دروغ حاضر نمي شوند] «72 :فرقان»[
پس نبايستي اين ارشاد باري تعالي را ازياد برد چرا كه مايه حفظ دين و خوشنودي 

  باري تعالي است.



 پيرامون مسائل شرعي و اجتماعي يكصد سوال و جواب     102

 

ن است نبايد حاضر شد و اگر مسير مجلس دوم: در مجلسيكه محل استهزاء و كفر به دي
  بيرون رفت:،به چنين امري رسيد بايد آن مجلس را تا زمانيكه از استهزاء دست بر مي دارند

وإِذَا رأَيت الَّذينَ يخُوضُونَ في آياتَنا َفأَعرِض عنْهم حتَّى « اهللا تعالي مي فرمايد: 
و رِهغَي يثدي حخُوضُوا فينَ (يممِ الظَّالالْقَو عّْكرَى مالذ دعب دَطانُ فَال تَْقعالشَّي نَّكيْنسا ي68إِم (

  )68 :انعام(» 
هرگاه كساني را ديدي كه در مورد آيات ما سخنان ناحق مي گويند از آنان رويگرداني «

د از به ياد آوردن با كن تا آن كه به سخني ديگر بپردازند، و اگر شيطان از ياد تو برد بع
  »گروه ستمگران منشين.

علما گفته اند: پرداختن به آيات خدا در اينجا يعني سخني كه با حق مخالف باشد از 
قبيل زيبا جلوه دادن سخنان باطل، دعوت به آن، ستودن اهل باطل و روي گرداني از حق و 

  نكر جايز نيست.عيب جويي آن. اين آيه دليلي است بر اين كه همنشيني با اهل م
وَقد َنزَّلَ علَيُكم في اْلكَتابِ أَنْ إِذَا سمعُتم آيات اللَّه يكَْفرُ ِبها « اهللا تعالي مي فرمايد: 

 مْثلُهإِذًا م إِنَُّكم رِهَغي يثدي حخُوضُوا فتَّى يح مهعوا مدا فَال تَقْعزَأُ بِهَتهسي140 :نساء(»و(  
و در كتاب قرآن براي شما نازل كرده است كه هرگاه شنيديد كه به آيات خدا كفر «

ورزيده مي شود و مورد مسخره قرار مي گيرند، با آنان ننشينيد تا آنكه به سخني ديگر 
  »بپردازند اگر با آنان بنشينيد آنگاه شما همانند آنها خواهيد بود.

مجالس گناه و فسادي را كه در آن مجالس به علما گفته اند: آيه به طور عام حضور در 
  اوامر و نواهي اهللا تعالي اهميت داده نمي شود را شامل مي شود.

  وصلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
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بخش مانند ترامادول و بايامادول جايز است يا  آيا خوردن قرصهاي آرام
 خير؟

  الحمدهللا،
  آور باشند بدون شك حرامند زيرا اهللا تعالي مي فرمايند:اگر اين قرصها مست 

 الشَّيَطانِ عملِ منْ رِجس واألَزالَم واألَنصاب والْميسرُ الْخَمرُ إِنَّما آمنُواْ الَّذينَ أَيها يا« 
وهبتَن90مائده »(َفاج(  

 ،]آزمايى بخت نوعى[=  ازالم و تهاب و قمار و شراب! ايد آورده ايمان كه كسانى يعني: اى
  كنيد. دورى آنها از است، شيطان عمل از و پليد

  و علما گفته اند كه هر ماده اي كه مست آور باشد حرام است.
و نيز اگر استفاده از آن قرصها براي بدن مضر باشد نيز حرامند زيرا پيامبر صلي اهللا عليه 

  وسلم مي فرمايند:
نه به خود ضرر برسانيد و "روايت ابن ماجة)، يعنى:  –(صحيح  "ال ضرر و ال ضرار" 

  "نه به ديگران
داروئي ضد درد كه و ما در مورد اين دو قرص تحقيق كرديم و متوجه شديم كه آن دو 

عوارض سوء مصرف و متخصصان گفته اند كه . دناز دسته داروهاي مسكن مخدر مي باش
به مدت سه روز » ترامادول« سوء مصرفو  تتر از ترياك اس خطرناك» ترامادول«داروي 

  و آنرا جزو داروهاي روانگردان بحساب آورده اند. شود ناپذير مغز منجر مي جبران  به آسيب
اين دارو در درمان دردهاي نسبتاً شديد  "به نقل از سايت دانشگاه علوم پزشكي تهران:

سرطاني توسط پزشكان  حاد يا مزمن از قبيل دردهاي بعد از عمل جراحي و يا دردهاي
 وابستگي اثرات باشد مي مخدر درد ضد گروه از دارو اين اينكه به توجه با شود. تجويز مي

 تعريق، يبوست، آلودگي، خواب سرگيجه، قبيل از مخدر داروهاي به شبيه عوارضي و
 با نتيجه در و كند مي ايجاد بدن در تنفس سيستم فعاليت كاهش نادر مواردي در و خارش

 مانند بدن در مورفين ترك عاليم آن، مدت طوالني مصرف از بعد ترامادول ناگهاني عقط
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 عاليم... (و شكم و عضالت درد استفراغ، تهوع، لرزش، تشنج، پذيري، تحريك خوابي، بي
withdrawal (گردد مي ظاهر"  

 فتهبرگر در را وسيعي بسيار طيف آور مواداعتياد "و به نقل از سايت پزشكان بدون مرز:
 پتدين، مرفين، ديفنوكسيالت، كدئين، شيره، هروئين، ترياك، مثل( مخدر مواد شامل عمدتا و

 مثل( زا توهم و محرك مواد،)… بوپرنورفين يا تمجزيك كرك،  ترامادول، متادون،
  ،)… LSDحشيش، اكستازي، قرص ،شيشه كوكائين،

  نديعني متخصصان اين نوع قرص را جزو مواد مخدر محسوب مي كن
  .گرم ترياك است ميلي 62قرص ترامادول معادل و گفته شده است كه 

و نيز متوجه شديم كه مصرف آنها باعث ايجاد سرخوشي در مصرف كننده آن مي 
شود.بنابراين مصرف اين قرصها با چنين ويژگي جايز نيست مگر جهت ضرورت و اضطاري 

  كه شرع تعيين مي كند.واهللا اعلم
 محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدينوصلي اهللا وسلم علي 

 .و لطفا راجع به زرتشت و كتابش توضيح بفرماييد آيا زرتشت پيامبر بود؟
  الحمدهللا،

زرتشت پيامبر نبوده است، زيرا برخالف تمامي انبيا معتقد به دو نيرو شر و خير بوده 
  است و هر دو را در سرنوشت عالم موثر مي دانست!

شود.  آميز شمرده مي امروز در دست است، آئيني كامال ثنوي و شرك بنابر اوستايي كه
آفرينش را ميان اهورامزدا و اهريمن تقسيم نموده، و هر بخش را به يكي از » ونديداد«در 

من اهورامزاد دومين كشور با نزهت كه آفريدم دشتي « نويسد: دهد! مثالً مي آن دو نسبت مي
»( د، اهريمن پرمرگ بر ضد آن آفت ملخ پديد آورداست كه اقوام سغد در سكونت دارن

  )59ونديداد اوستا، ترجمة دكتر موسي جوان، صفحة 
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چهارمين كشور با نزهت كه من اهورامزاد آفريدم بلخ زيبا با پرچم « نويسد: يا مي
ونديداد اوستا، ترجمة دكتر »( افراشته است، اهريمن پرمرگ بر ضد آن مورچه پديد آورد

  )61صفحة موسي جوان، 
هاي گوناگون  به همين ترتيب و نديداد نزاع اهورامزدا با اهريمن (انگر) را در سرزمين

   !سازد بخش را به ناتواني در برابر رقابت اهريمن متهم مي دهد، و خداوند هستي نشان مي
ترويج شده، در گاتها كه مورد افتخار زرتشتيان » شركت در خالقيت«اگر در ونديداد 

شود! و بهمراه اهورامزدا فرشتگان يا امشاسپندان  سفارش مي» رك در عبادتش«است به 
  شود: گيرند! چنانكه در قطعات ذيل مالحظه مي نيز مورد پرستش قرار مي

نمازي كه از مثل من تقديم مانند شما » اشا«و اي» و هومن«زند اي  [آنچه از من سر مي
ايم، آنها را راست و درست بشمريد...] سر شود و سخناني كه براي نيايشتان مي كساني مي

  ). 45(گاتها، ترجمة پور داود، صفحة 
كند كه چرا گاو و گوسفند  شود كه زرتشت از اهورامزدا گله مي در گاتها گاهي ديده مي

  خوانيم: بيشتري به او نداده است! چنانكه مي
ام اندك و  گله و رمه دانم اي مزاد كه چرا كاري از پيش نتوانيم برد، براي آنكه [من مي 

  ). 87مندي اي اهورا...] (گاتها، ترجمة پور داود، ص  كارگرانم كم است نزد تو گله
  آيا اينست معناي توحيد اوستايي؟! 

كند! آيا دانش مطلق نياز به رايزني با  مي» مشورت«در گاتها، اهورامزدا با فرشتگان 
  آفريدگان خود دارد؟! در گاتها آمده است:

بخش آفريدي و پس از  دا تويي پدر مقدس اين خرد، اي كسي كه جهان شادماني[اي مز 
است) پاك به توسط آرمتي به آن » وهومن«مشورت با منش(منش پاك، ترجمة نام فرشته 

  ).101صلح و مسالمت دادي] (گاتها، ترجمة پور داود، ص 
  پرسد: مزاد مي در گاتها قدرت اهورا مورد ترديد قرار گرفته است، چرا كه زرتشت از



 پيرامون مسائل شرعي و اجتماعي يكصد سوال و جواب     106

 

پرسم اي اهورا، به راستي مرا از آن آگاه فرما آيا تو را قدرت آن خواهد بود  [از تو مي 
كه او را (دشمن را) به دستياري راستي از من دور داري؟] (گاتها، ترجمة پور داود، ص 

77.(  
  كند، يكسان است؟ آيا چنين معبود و خدايي با خدايي كه قرآن معرفي مي

توانيم به گاتها بسنده كنيم كه در  واهيم از مقررات آئين زرتشت آگاه شويم، نميما اگر بخ
آنجا مقداري نيايش و سرود و پرسش آمده است، بلكه بايد به بخشهاي ديگر از اوستا، 
همچون ونديداد بنگريم و در آنجا به تماشا بنشينيم! در ونديداد احكام عجيب و غريبي 

آيد، پس ناگزير بايد دوران اين دين  قانون و شريعت نمي ه بيآمده ولي چاره چيست؟ دين ك
هايي چند از اين احكام شگفت بسنده  بدانيم! در اينجا به آوردن نمونه» به آخر رسيده«را 
  سپاريم.  كنيم و داوري را به زرتشتيان منصف مي مي

  در ونديداد تكلف زني را كه كودكي مرده بزايد چنين تعيين كرده است:
آفرينندة جهان جسماني و اي مقدس، بگو بدانم، نخستين خوراك و غذاي اين زن  [اين

چه خواهد بود؟ اهورامزدا پاسخ داد و گفت: اين زن بايد يك مقدار خاكستر آميخته باشاش 
گاو به اندازة سه لقمه، شش لقمه يا نه لقمه ميل كند]( ونديداد، ترجمة دكتر موسي جوان، 

  )  128ص 
سرانجام كسي كه بر روي جسد مرده، يك نخ بيافكند چنين تعيين شده در ونديداد  

  است:
ارزش ولو به قدر آنچه از  [اگر يك مزادپرست روي جسد مرده يك شيء كم

ريسي يك دختر جوان باقي مانده، بيدازد تا زنده است پارسا شمرده  جواليي و نخ دوك
يداد، ترجمة دكتر موسي جوان، شود و پس از مرگ در بهشت جاي نخواهد داشت]( وند نمي
  .) 140ص 

  در ونديداد نسبت به زناني كه حائض شده اند چنين آمده است:



 107 پيرامون مسائل شرعي و اجتماعي يكصد سوال و جواب 

 

[اين زن هرگاه پس از نه شب بازهم در خون حيض باشد چنين معلوم خواهد شد كه 
ديوها در جشن و بزرگداشت خودشان آفت خود را به اين زن نازل ساخته اند. مزداپرستان 

ايد يك معبر (گذرگاه)كه از درخت و گياه خالي باشد انتخاب نمايند و سه در اين موقع ب
سوراخ در زمين بكنند و زن را در دو سوراخ اول با شاش گاو و در سوراخ سوم با آب 

  )240شستشو دهند]( ونديداد، ترجمة دكتر موسي جوان، ص 

ني ادرار گاو! در البته اين شستشو و يژة زن حائض نيست، وضوء با گميز يا گومز يع
با پژوهش آقاي  725، ص 3آئين زرتشت شهرت دارد(براي ديدن اين حكم به ونديداد، ج 

هاشم رضي نگاه كنيد.) و ظاهرا خبر همين قانون به أبي العالء معري (شاعر عرب) رسيده 
  كه گفته است:

  در شگفتم از خسرو و پيروانش
  شويند! گاو مي (ادرار) ها را با شاش كه چهره

گويند، احكام غريبي دارد. از جمله » زن دشتان«زني كه حيض بيند كه اصطالحا او را 
  خوانيم: آن كه در ونديداد مي

[اي آفرينندة جهان جسماني و اي مقدس، بگو بدانم مردي كه براي اين زن غذا و 
بايد از وي  –زني كه نشان حيض ديده و يا در قاعدگي زنانه باشد  –خوراك همراه آورد 
  در چه فاصله باشد؟ 

زني كه  –اهورامزدا پاسخ داد و گفت: مردي كه براي اين زن غذا و خوراك همراه آورد 
  بايد از وي سه گام فاصله داشته باشد. –نشان حيض ديده و يا در قاعدگي باشد 

در كدام ظرف بايد نان براي وي همراه آورد، در كدام ظرف بايد آب جو براي وي همراه 
  آورد؟

  يك ظرف آهني يا سربي و يا هر ظرف فلزي معمولي. در 
  چه مقدار نان و چه مقدار آب جو بايد همراه آورد؟ 
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 –يا شربت جو  –اهورامزدا پاسخ داد و گفت: دو قطعه نان خشك و يك مقدار آب جو 
  و از خوراك كم ممكن است ناتوان و ضعيف شود. 

تن كودك شستشو شود]( ونديداد، ها و سپس  هرگاه وي را كودك لمس نمايد بايد دست
  .)239ترجمة دكتر موسي جوان، ص 

خويتودس يا ازدواج با ارحام (مانند خواهر و غيره) در آئين زرتشتي نيك شمرده شده 
  و زرتشتيان بدان ترغيب گشته اند! 

  هايي كه از هيربدان زرتشتي شده، پرسيده اند:  در ضمن يكي از استفتاء
دار شدن آنها نيست، آيا  ا مادر يا خواهري باشد كه اميد به بچه[اگر ازدواج با محرم ب

شود و اصوال حكم بر چنين ازدواجي چگونه  كامل محسوب مي» ازدواج با محرم«اين يك 
هايي از آن داراي مزيت  خواهد بود؟ آيا ثواب هر ازدواج با محرم يكسان است يا بخش

  بيشتري خواهند بود؟].
  است: پاسخ هيربد زرتشتي چنين

[ازدواج با محرم، با هريك از سه (مادر، خواهر، دختر) قطع نظر از سن، ازدواج كامل 
شود به اين جهت اگر هم فرزندي به وجود نيابد، ثواب اين ازدواج كاهش  محسوب مي

كه به وسيلة خانم دكتر  182و  181صفحة » اميد اَشَوهيشتان«پذيرد]{ به كتاب روايت  نمي
 2اني از متن پهلوي به فارسي ترجمه شده نگاه كنيد، ضمناً به جلد نزهت صفاي اصفه

  به بعد هم بنگريد.} 925ونديداد، با پژوهش آقاي هاشم رضي، ص 
  هاي اندكي از احكام و شرايع زرتشتي است!! اينها نمونه

  وصلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
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جايز  در اين روز ديد وبازديدنو و  يل سالتحو ييا انداختن سفره براآ
 گفتن تبريك سال نو جايز است؟  ؟ است

  الحمدهللا،
اگر منظور از تبريك گفتن به ديگران، تبريك به مناسبت عيد باشد اين امر جايز نيست 

، سه تا هستند: عيد فطر، عيد قربانبجز عيد رمضان يا فطر و عيد قربان، زيرا اعياد مسلمين 
ن اعياد براي مسلمان عيد ديگري وجود ندارد و مسلمانان نبايد بغير از دو عيد و جز اي

(فطر و قربان) به هم تبريك گويند زيرا ثابت شده است كه صحابه بزرگوار اين اعياد را به 
  ).)2/228( "الفتاوى الكبرى"و  2/446الفتح  هم تبريك مي گفتند (منبع:

جزو رسوم مسلمانان نيست و بلكه جزو اما در مورد سفره هفت سين؛ اين رسم 
رسومات غيرمسلمانان است و لذا جايز نيست، خصوصا كه انداختن اين سفره بمناسبت عيد 
نوروز مجوسيان است و لذا پيروي از رسومات آنها براي مسلمانان جايز نيست. بطور كلي 

بدر هيچيك از  مناسبات سال جديد ايراني از جمله چهارشنبه سوري و عيد نوروز و سيزده
اعياد يا مناسبات اسالمي و مسلمانان نيست و برگزاري آن رسومات و اعياد حرام است 
خصوصا برگذاري مراسم چهارشنبه سوري كه نه تنها جزو رسمات مجوسيان است بلكه 

  آنها يعني زرتشتيان آنرا يكي از شعائر ديني خود مي دانند و لذا برگذاري آن حرام است.
ر اسالم نه تنها جايز است بلكه واجب و مستحب است ولي اگر انجام اين و صله رحم د

حكم شرعي به سبب بزرگداشت رسوم غير مسلمانان باشد، بهتراست ديدوبازديد را به زمان 
 ديگري موكول كرد.

  وصلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
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  بزرگداشت مناسبت هاي ملي ومذهبيحكم 
 روز و عيد نوروز جشن تولد،سالگرد ازدواج، ،يومذهب يمل يزرگداشت مناسبت هاب

  از نظر اسالم چه حكمي دارند؟ سيزده بدر ازخانه رفتن بيرون وسايرمناسبت ها
  الحمدهللا،

در شرع پاك اسالم به رسومات و آداب و فرهنگهاي ملل مختلف احترام گذاشته مي 
ليم اسالم نباشد. و شكي نيست كه مراسمات چهارشنبه شود البته به شرطيكه مخالف با تعا

سوري و نوروز و سيزده بدر از رسومات جاهلي ايران قبل از اسالم هستند و بخشي از يك 
آيين خرافي است و شكي وجود ندارد كه آن اعياد و رسومات با تعاليم اسالم در تضاد 

خود مي پروراند شايسته  هستند و لذا بر مسلماني كه محبت خدا و رسولش را در قلب
نيست كه چنين اعياد و رسومي را انجام دهد و بر او حرام است. سيزده بدر يكي از 
رسومات جاهلي است كه شايد نزد برخي بصورت عرف درآمده باشد ولي از آنجائيكه اين 
رسم و اين يادبود جزوي از يك آيين خرافي بوده و منشاء اصلي آن عرف نبوده بلكه آيين 

ده است، لذا انجام و برگذاري و يادبود اين روز يا چهارشنبه سوري به هر قصد و نيتي كه بو
صورت بگيرد حرام است و الي االبد تحت هيچ شرايطي و با هيچ نيتي بر مسلمانان مباح 

  نخواهد شد.
پيامبر صلي اهللا عليه وسلم هنگامي كه در مدينه تشريف داشتند جشن نوروز را كه 

  ليد ايرانيان گرامي مي داشتند نفي نمودند:اعراب به تق
 يْلعبونَ يومانِ وَلهم الْمديَنةَ وسلَّم عَليه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ َقدم«:گويد مي مالك بن انس

 علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فََقالَ الْجاهليةِ في فيهِما َنلْعب ُكنَّا َقالُوا اْليومانِ هذَانِ ما فَقَالَ فيهِما
لَّمسإِنَّ و اللَّه َقد لَُكمدا أَبرًا ِبهِما َخيمْنهم موى ياْلأَْضح مويْطرِ وابوداود[»الْف[  
 آوردند تشريف مدينه به) مكه از هجرت از پس( صلي اهللا عليه وسلم خدا رسول 

 كه)] مجوسيان اعياد از ديگر يكي(مهرگان و نوروز روز[بودند روز ود داراي مدينه واهالي
 دو اين: فرمود صلي اهللا عليه وسلم پيامبر كردند، مي شادي و پرداخته بازي به دو آن در

 مي شادي و بازي به روز دو اين در جاهليت زمان در ما: كردند عرض چيست؟ روز
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 دو آن جاي به را ديگر روز دو خداوند: ودفرم صلي اهللا عليه وسلم خدا رسول پرداختيم،
 و قربان عيد روز: دارد قرار دو آن در آخرت و دنيا نيكي و خير كه است داده قرار برايتان

 .فطر عيد روز
 نفرمود، تأييد را عيد دو آن صلي اهللا عليه وسلم خدا رسول شود مي مشاهده همچنانكه

: فرمود بلكه بپردازد، روز دو آن در بازي به معمول طبق تا نكرد رها خود حال به را آنها و
 ديگر چيز با چيزي تعويض و. است كرده عوض ديگر روز دو با برايتان را دو آن خداوند

 شيء با تعويضي مورد شدن جمع امكان كه چرا شود، ترك دوم مورد كه كند مي اقتضا
 نمي استعمال) عرب زبان در(تعويض و تبديل لفظ علت بدين و ندارد وجود شده تعويض

صلي اهللا عليه  خدا رسول قول اين پس. شود گفته ترك چيز دو بين جمع آنكه مگر شود
 بين جمع از كه كند مي اقتضا »مْنهما َخيرًا ِبهِما أَبدلَُكم َقد اللَّه إِنَّ«:فرمايد مي كه وسلم

  .شود داريخود آنها همزمان انجام و فطر و قربان عيد دو با)مهرگان و نوروز(
و سيزده بدر از خود نوروز حرمتش بيشتر است اللخصوص كه برخي از مردم در آنروز 
مرتكب برخي از اعمال خرافي و شرك آلود مي شوند بعنوان مثال در مناطق كردستان در 

سيزده عدد  ،اين روز هر شخصي به نيت پاك كردن خود از عدد به اصطالح نحص سيزده
اندازند يا اينكه سيزده سنگ را به پشت سر خود مي اندازند! تا سنگ را درون چاهي مي 

بدين طريق سالي خالي از بديمني و بدشگوني براي خود تضمين كنند!! و شكي نيست كه 
اين اعمال جزو امورات شركي است كه با تعاليم اسالم در باب توحيد در تضاد آشكار 

  است.
ري و سيزده بدر ثابت است و آن بعلت بنابراين حرمت برگزاري رسومات چهارشنبه سو

  مخالفت با اعياد مسلمين است و برگزاري اعياد كفار حرام است.
اما جشن تولد و سالگرد ازدواج نيز در اسالم وجود ندارد و بدعتي منكر است كه بايد 
از آن اجتناب ورزيد زيرا همانطور كه در فوق اشاره شد مسلمانان فقط در دو روز عيد و 

گزار مي كنند و آن دو روز عيد فطر و عيد قربان است و غير اين دو جشن براي جشن بر
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مسلمانان جايز نيست حال شخص به هر نيتي كه بخواهد آن جشنهاي مورد نظر خود را 
  برگزار نمايد.

  وصلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

  قواعدي در رعايت انتخاب اسم براي فرزندان
  الحمدهللا،

اصل در نامگذاري فرزندان بر مباح بودن تمامي اسمها است مگر آن دسته از اسمهايي  "
  كه شرع از نامگذاشتن آنها نهي كرده باشد. و از جمله موارد ممنوع مي توان گفت:

بكار بردن اسماء الهي همانند (مجيد، حميد، كريم، رحيم و ...). البته اگر كلمه ي   -1
ابتداي آن افزود يعني بصورت (عبدالمجيد، عبدالحميد، عبدالكريم و  را به "عبد"

  عبدالرحيم...) جايز است. 
 «كه گفت:  امام مسلم در صحيح خود از حديث ابن عمر رضي اهللا عنه روايت مي كند

َلّمسو هَليع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسإِلَى ا:َقالَ ر ُكمائمأَس ّبنِ ) ( إِنَّ أَحمالرَّح دبعو اللَّه دبع للَّه« .
  )2132مسلم (

  يعني: براستي كه محبوترين اسمهاي شما نزد اهللا تعالي، عبداهللا و عبدالرحمن است.
  در ابتداي آن جايز نيست. "عبد"پس بكاربردن اسماء الهي بدون كلمه ي 

است. زيرا اله به معناي  ) بر روي دختران حرام"اله"(يا  "الهه"همچنين گذاشتن اسم 
  معبود است، يعني كسي كه پرستش مي شود.

(عبدالعلي، عبدالرسول، عبدالحسين و امثال آنها) جايز  :گذاشتن اسمهايي با عناوين  -2
  يكي از اسماء الهي است. "الرضا"جايز است زيرا  "عبدالرضا"نيست. البته 

جايز است و براي ادعاي خود  "المطلبعبد"البته برخي گفته اند كه گذاشتن اسم با نام 
أنا ابن  ،أنا النبي ال كذب «به حديث زير استناد كرده اند: پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فرمود: 

  يعني: من پيامبر هستم و دروغ نمي گويم، من فرزند عبدالمطلب هستم.» عبد المطلب
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را بكار برده است،  "بعبدالمطل"حال مي گويند چون پيامبر صلي اهللا عليه وسلم لفظ 
اين دليلي بر جواز آن خواهد بود وگرنه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم از بكار بردن آن لفظ 

  امتناع مي كردند.
اما مخالفين اين راي گويند كه: استعمال اين لفظ توسط ايشان از باب خبر دهي بوده 

لق هرگونه نامگذاري با است تا مخاطبين از گفته ي او متوجه منظورش شوند. لذا بطور مط
تركيب (عبد + اسم انسان) را حرام مي دانند حتي عبدالمطلب، و راي ارجح نيز همين راي 

  است.
نام گذاشتن بوسيله ي اسم كفاري كه مشهور هستند يا در حال حرب با اسالمند:  -3

  مانند (پطرس، جورج، و ..)
دا، شيطان و ميترا و آناهيتا و نام گذاشتن بوسيله ي اسم بتها و طواغيت؛مانند (بو -4

   ."امثال آنها)
  

  اما يكسري از نامها هستند كه حرام نيستند ولي مكروهند. مانند:
اسمهايي كه معموال بشر از معناي آن ناراحت مي شود. مانند: (هيام) كه در حقيقت  -1

  اسم يكي از امراض شتر است.
. اللخصوص براي دختران، گذاشتن اسمهايي كه معاني شهوت و رخوت مي دهند -2

  مانند (ساقي، آيناز، فتانه و امثال آنها)
گذاشتن اسم فاسقين و كساني كه به انجام منكرات مشهورند. مانند اسم خوانندگان و  -3

  هنرپيشگان
  گذاشتن اسمهايي كه حاكي از گناهي هستند. مانند (سارق، ظالم) -4
  پست. مانند (حمار، كلب)گذاشتن نام حيوانات مشهور به صفات زشت يا  -5
اضافه شده باشد. مانند (نورالدين، نوراالسالم،  "دين"و  "اسالم"هر اسمي كه به  -6

  شمس الدين و ..)
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  اضافه شود بجز عبداهللا. مانند:(رحمت اهللا، حسيب اهللا و ..) "اهللا"هر اسمي كه به  -7
ل و ...) البته تسميه گذاشتن نام مالئكه بر روي فرزندان. مانند (جبرئيل، ميكائي -8

دختران با نام مالئكه حرام است. زيرا اين امر تشبه به مشركين است كه مالئكه را مونث و 
  دختران اهللا مي دانستند.

گذاشتن اسم سوره هاي قرآن بر روي فرزندان . مانند: (طه، ياسين، و ...) و اسمهاي  -9
اسماء قرآن نمي دانند و لذا آنرا جايز را از  "بيان"برخي اسم  –قرآن مانند: فرقان، بيان 

  دانسته اند.
اسمهايي كه نشانگر تزكيه باشند بر فرزندان . مانند: (عابد، متقي، زاهد، ايمان و هر  -10

  اسم ديگري كه چنين مفهومي داشته باشند)
  گذاشتن اسم انسانهاي ظالم و جبار بر فرزندان نيز مكروه است. مانند حجاج -11

  سمها را مي توان بصورت زير ترتيب گذاري كرد:اما بهترين ا
  مرتبه ي اول: عبداهللا و عبدالرحمن.

  ، مانند (عبدالعزيز، عبدالمجيد و ...)"اسماء اهللا"به  "عبد"مرتبه ي دوم: اضافه كردن 
مرتبه ي سوم: اسم انبياء و رسوالن الهي. و بدون شك بهترين آنها اسم پيامبرمان صلي 

است. بعد از آن ساير پيامبران اولولعزم مانند (ابراهيم، عيسي،  "محمد"ي اهللا عليه وسلم يعن
موسي، نوح) عليهم الصالة والسالم مي باشند. و بعد از آنها نيز بقيه انبياء الهي همچون: 

  يوسف، اسماعيل، يعقوب و ديگرن عليهم الصالة والسالم.
يامبر رضي اهللا عنهم مرتبه ي چهارم: اسم بندگان صالح خداوند. همچون اصحاب پ

  اجمعين.
  مرتبه ي پنجم: هر اسم زيبايي كه معناي زيبايي داشته باشد. واهللا اعلم

 وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينوصلي اهللا وسلم علي محمد 

 )IslamQA.Com( سايت اسالم سوال جواب
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  آيا امكان احضار روح وجود دارد؟ 
) فقط نكه راست مي گويند يا دروغ ندارمه چنين ادعاهايي دارند و ايكاري به افرادي ك(

 آيا چنين امكاني اصال وجود دارد يا خير؟ واگر وجود دارد چگونه؟

  الحمدهللا،
ذير نيست، زيرا ارواح در عالم برزخ، يا در نعيم هستند و يا در پاحضار ارواح امكان 

ضار كند، و كسانى كه اين ادعا را ميكنند و نها را احآنين نيست كه كسى بتواند چعذاب، و 
ذشته يك شخص ارائه ميدهند در واقع از جنيان كمك گس معلومات صحيحى را از پس

دروغ ه ذشته را كسب ميكنند، ولى بگنها شياطين را احضار ميكنند و معلومات آميطلند، و 
را در مورد  درشان را احضار كرده اند و معلومات صحيحىپوند كه مثال گبه مردم مي

درشان را پذشته در مورد گدرشان ارائه ميدهند، ولى اين شياطين هستند كه اين معلومات پ
نين اشخاصى و چن نزد دمآد تا مردم را بفريبند، و نوش اين كاهن و يا ساحر ميرسانگبه 

  واهللا اعلمناهان كبيره است.گنها از آسؤال كردن از 
 و اتباعه الي يوم الدينوصلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله 

حكم افرادي كه از روي مزاح و شوخي سخناني مي گويند كه در آن استهزا 
  به اهللا و رسول و دين ديده مي شود چيست؟

  الحمدهللا،
استهزا به اهللا و رسول اهللا صلي اهللا عليه و سّلم و دين و قرآن اگر چه بمنظور شوخي 

است. اين موضوع دقيقاً شبيه جرياني است كه  ومزاح و خنداندن ديگران باشد كفر و نفاق
در زمان رسول اهللا صلي اهللا عليه و سّلم اتفاق افتاد. در ارتباط با گروهي كه در مورد پيامبر 
صلي اهللا عليه و سّلم و صحابه رضي اهللا عنهم به گمان خويش شوخي مي كردند و مي 

ام روبرو شدن با دشمن نديده ايم. گفتند: از اينها شكم پرست تر، دروغگوتر و ترسوتر هنگ
» وَلئنْ سأَْلتَهم لَيقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا َنخُوض وَنْلعب « پس از آن، اهللا تعالي اين آيه را نازل كرد: 

 ]65[توبه:
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( واگر از آنان ( درباره ي سخنان ناروا و كردارهاي ناهنجارشان) باز خواست كني، مي  
عن و مسخره نبوده و بلكه با همديگر) براي سرگرمي و شوخي سخناني گويند: ( مراد ما ط

  مي گفتيم.)
اين افراد نزد پيامبر صلي اهللا عليه و سّلم آمدند و گفتند: اي رسول اهللا صلي اهللا عليه و  

سّلم ما در راه با هم صحبت مي كرديم تا دوري سفر و خستگي آن را احساس نكنيم. 
قُلْ أَِباللَّه وآياته ورسوله « سلّم مطابق با فرمان الهي به آنان گفت:پيامبر صلي اهللا عليه و 

  ]66-65[توبه:» )ال تَعَتذروا َقد كََفرُْتم بعد إِيمانُكم 65ُكنُْتم تَستَهزِئُونَ (
ين ( اي پيامبر! بگو: آيا اهللا و آيات او را و پيغمبرش را تمسخر مي كرديد، ( بگو: با چن

  معذرتهاي بيهوده عذر خواهي نكنيد) شما پس از ايمان آوردن، كافر شده ايد.)
بنابراين اهللا و رسول و دين از احترام ويژه اي بر خوردار هستند، كسي اجازه ندارد از 
طريق شوخي، مسخره و خنداندن ديگران آيات الهي را به بازي بگيرد، اگر كسي چنين نمود 

مي شود ايشان، اهللا و رسول و كتاب و شريعت را به باد تمسخر كافر است؛ زيرا معلوم 
  گرفته اند كه اين عملي منافقانه است.

مرتكب چنين اعمالي بايد توبه و استغفار نموده و خود را اصالح نمايد و محبت، تعظيم 
  و خوف اهللا را در قلبش جاي دهد.

  )2/156مجموع فتاوي و رسائل( - الشيخ ابن عثيمين

  ني كه يهود و نصارا را كافر ندانند.حكم كسا
 لَّى اللَّهقرآن صراحتاً اهل كتاب را كافر دانسته است؛ مگر آنان كه به رسالت پيامبر ص
علَيه وسلَّم ايمان بياورند، يهود معتقدند كه عزير عليه السالم پسر اهللا تعالي است و 

  است، والعياذ باهللا.نصاري كه معتقدند عيسي عليه السالم پسر اهللا تعالي 
لَقَد كَفَرَ الَّذينَ قَالُوا إِنَّ « قرآن كريم به كفر يهود و نصاري تصريح نموده و فرموده است: 

به تحقيق، كساني كه گفتند: اهللا، سوم سه كس است، كافر ] «73[مائده:» اللَّه ثَالثُ َثالثَةٍ 
 »شدند
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اب كافر نيستند، بلكه فقط اهل كتاب بوده با اين وجود، برخي از علما مي گويند: اهل كت 
  اند. لطفاً در اين مورد توضيح دهيد؟

  الحمدهللا،
كسي كه بگويد: اهل كتاب، كافر نيستند و فقط اهل كتاب هستند خودش كافر است؛  

زيرا اين شخص آن چه را كه قرآن و سنت به صراحت، مبني بر كفر اهل كتاب، بيان داشته 
  تكذيب نموده است.

[آل ) » 70يا أَهلَ اْلكتَابِ لم َتكُْفرُونَ بĤِيات اللَّه وأَْنُتم َتشْهدونَ («  تعالي مي فرمايد:اهللا 
  ]70عمران:

اي اهل كتاب! چرا آيات الهي را انكار مي كنيد با اين كه شما[به حقانيت آن] گواهي «  
 »مي دهيد

) » 72نَ قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسيح ابنُ مرْيم (لَقَد كََفرَ الَّذي« اهللا تعالي مي فرمايد: 
  ]  72[مائده:

  ».آنها كه گفتند: اهللا تعالي، همان مسيح پسر مريم است، كافر شدند«
  ]73[مائده:» لَقَد كََفرَ الَّذينَ قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَالَثةٍ « اهللا تعالي مي فرمايد:  
  » .اني كه گفتند: اهللا، سوم سه كس است، كافر شدندبه تحقيق، كس«  
وَقالَت الْيهود عزَيرٌ ابنُ اللَّه وقَاَلت النَّصارى الْمسيح ابنُ اللَّه ذَلك « اهللا تعالي مي فرمايد:  

  ]30[توبه:)» 30هم اللَّه أَنَّى يؤَْفكُونَ (قَولُهم ِبأَفْواهِهم يَضاهئُونَ قَولَ الَّذينَ كََفرُوا منْ َقبلُ َقاتََل
و يهود گفتند: عزير پسر اهللا است و نصاري گفتند: مسيح پسر اهللا است. اين «

سخن[باطلي] است كه بر زبان مي آورند و به گفتار كساني كه پيش از اين كافر شدند، 
  »شباهت دارد. اهللا بكشدشان، به كجا منحرف مي شوند؟

َلم يكُنِ الَّذينَ كَفَرُوا منْ أَهلِ اْلكتَابِ والْمْشرِكينَ منَْفكّينَ حتَّى « مي فرمايد: اهللا تعالي
  ]1[البينة:)» 1َتأْتيهم اْلبِيَّنةُ (
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كافران، اهل كتاب و مشركان [از آئين خود] دست بردار نبودند تا اينكه دليل روشني « 
  ».برايشان بيايد

َقاتلُوا الَّذينَ ال يؤْمنُونَ بِاللَّه وال ِباْليومِ اآلخرِ وال يحرِّمونَ ما « فرمايد: اهللا تعالي مي 
يد  حرَّم اللَّه ورسولُه وال يدينُونَ دينَ اْلحقِّ منَ الَّذينَ أُوتُوا الْكَتاب حتَّى يعطُوا اْلِجزْيةَ عنْ

  ]29[توبه: )»29وهم صاغرُونَ (
با كساني كه به اهللا و روز واپسين ايمان نمي آورند و آنچه را اهللا و رسولش حرام « 

كرده، حرمت نمي دارند و به دين حق نمي گرايند، كارزار كنيد، تا زماني كه با ذلت و 
  »جزيه دهند خواري

  در اين مورد آيات ديگري در قرآن وجود دارد.
  لي نبينا محمد و آله و صحبه أجمعينوباهللا التوفيق، و صلي اهللا ع

  )2/18انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتاء(

  آيا نسل انسان از ميمون است؟!
گروهي معتقدند انسان در گذشته هاي دور ميمون بوده و به مرور زمان به انسان تبديل 

  شده است. آيا اين نظريه بر مبناي دليل است يا خير؟
  الحمدهللا، 

ت است. اهللا تعالي در قرآن، مراحل آفرينش آدم را ذكر نموده و فرموده اين گفتار نادرس
آل )»[59إِنَّ مَثلَ عيسى عْند اللَّه كَمَثلِ آدم َخلَقَه منْ ُترَابٍ ُثم قَالَ لَه كُنْ فَيكُونُ (« است:

  ]59عمران:
سالم است كه او را حكايت عيسي عليه السالم نزد اهللا تعالي چون حكايت آدم عليه ال« 

  »از خاك آفريد؛ سپس به او گفت: باش، پس وجود يافت
سپس اين خاك، مرطوب گشت تا اين كه به گلي چسبنده تبديل شد كه به دست مي 

  چسبد.
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و ]   « 12مؤمنون: ) » [ 12ولَقَد َخلَقَْنا اإلْنسانَ منْ ساللَةٍ منْ طينٍ (« اهللا تعالي فرموده:  
)» 11إِنَّا َخلَْقَناهم منْ طينٍ الزِبٍ (« و فرموده:» را از عصاره ي گل آفريديم همانا انسان

  »آنها را از گلي چسبنده آفريديم] « 11[صافات:
  در مرحله ي بعد اين گل چسبنده به گلي خشك و بدبو تبديل گرديد.

  ] 26[حجر: )» 26حمإٍ مسنُونٍ ( ولََقد َخلَقَْنا اإلنْسانَ منْ صلْصالٍ منْ« اهللا تعالي فرموده:
  »همانا من آدمي را از گلِ خشك بوي گرفته آفريده ام«  

  اين گل پس از خشك شدن به گلِ خشكيده ي سفال مانند تبديل شد.
انسان را از گلِ ] « 14[الرحمن:)» 14َخلَقَ اإلْنسانَ منْ صلْصالٍ َكالْفَخَّارِ (« و فرموده:

  »نند آفريدخشكيده ي سفال ما
  اهللا تعالي، انسان را به شكلي كه اراده فرمود، آفريد و در آن روح دميد.

وإِذْ قَالَ ربك للْمالئَكةِ إِنّي َخالقٌ بَشرًا منْ صْلصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ « اهللا تعالي فرمود:  
)28ي فََقعوحنْ رم يهف نَفَْختو تُهيوينَ ()َفإِذَا ساِجدس 29- 28[الحجر:))29وا لَه[  

( وياد كن) هنگامي را كه پروردگار تو به فرشتگان گفت: من برآنم بشري از گل ) 
بيافريديم. پس چون راست كنمش و بدمم در وي از  نوع گلِ سياه بو گرفتهخشكيده، از 

  »روح خود پس براي او به سجده در افتيد
ر پرتو آيات قرآن ذكر گرديد. اما مراحل آفرينش مراحل آفرينش آدم عليه السالم د

  نسل آدم عليه السالم به شرح ذيل است:
)ُثم جعْلنَاه نُطَْفةً في 12ولََقد َخلَْقَنا اإلْنسانَ منْ ساللَةٍ منْ طينٍ (« اهللا تعالي مي فرمايد: 

لَْقَنا اْلعلََقةَ مضَْغةً فََخلَْقَنا الْمضَْغةَ عَظاما َفكَسونَا )ُثم َخلَقَْنا النُّطَْفةَ علََقةً َفَخ13َقرَارٍ مكينٍ (
  [المؤمنون]) » 14اْلعَظام َلحما ُثم أَْنشَأَْناه َخلًْقا آَخرَ فََتبارك اللَّه أَحسنُ الَْخالقينَ (

اي در  و همانا انسان را از عصاره اي از گل آفريديم، سپس او را به صورت نطفه« 
جايگاهي استوار قرار داديم. آنگاه نطفه را لخته خوني كرديم، ولخته ي خون را به پاره 
گوشتي مبدل نموديم، پس آن را استخوانها كرديم، آنگاه به استخوانها گوشتي پوشانديم، 
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 واال و داراي خير فراوانسپس آن را آفرينشي ديگر داديم [و در آن روح دميديم]، پس 
  »كه بهترين آفرينندگان استاهللا  ،است

يا « در مورد آفرينش همسر آدم (حوا)، اهللا تعالي بيان داشته است كه او را از آدم آفريد.
جاال أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي َخلََقُكم منْ نَْفسٍ واحدةٍ وخَلَقَ مْنها زوجها وبثَّ مْنهما رِ

سنيرًا وا (َكثيبقر ُكملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحاألرو لُونَ بِهاءي َتسالَّذ اتَّقُوا اللَّهو [النساء]) » 1اء  
آفريد و همسرش را از او  نفسكه شما را از يك  بترسيد اي مردم! از پروردگارتان« 

از آن خدا كه از و بترسيد آفريد و از آن دو، مردان و زنان بسياري را منتشر ساخت، 
همانا اهللا تعالي مراقب  يكديگر به نام او سؤال مي كنيد و بترسيد از قطع خويشاوندي،

  »شماست.
  وباهللا التوفيق، و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين

 ) 2/308،309انجمن دائم پژوهشهاي علمي و افتاء(

  اين تفكر چيست؟چيست؟ حكم اسالم در مورد طرفداران  سكوالريسم
  الحمدهللا، 

مذهب جديدي است و در رديف حركت ها و فعاليت هاي فاسد و  سكوالريسم
خرابكاري است كه تز اصلي آن جدايي دين از حكومت است و اساس كارش شكم پرستي 

  و شهوت راني است.
توجه آن فقط به زندگي مادي و دنيوي و غفلت از آخرت است . اين حركت مصداق 

َتعس عبد الديَنارِ وعبد الدرهمِ وعبد « ول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم است كه فرمود:گفتار رس
فََلا اْنتَقَش يكإِذَا شو اْنتََكسو سطَ َتعخطَ سعي إِنْ َلمو يضر يطةِ إِنْ أُعيصاْلخَم «  

اد بنده ي درهم و پارچه ي نفيس و زيبا؛ زيرا اگر به هالك باد بنده ي دينار و نابود ب« 
او بدهند، خرسند مي گردد و اگر ندهند، خشمگين و ناراحت مي شود. ( چنين شخصي ) 
هالك و سرنگون باد ( تا جايي كه ) اگر خاري به پايش فرو رود، كسي پيدا نشود كه آن را 
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چنين بنده اي كه هرگاه به اين حديث، دعايي است عليه {) 2887بخاري ( »در آورد.
  .}مصيبتي گرفتار شود، رحمت الهي شامل حالش نشود

همه كساني كه در چيزي از دستورات اسالم در گفتار و يا در عمل عيب و طعن وارد 
كنند مصداق اين حديث قرار مي گيرند؛ بنابر اين كسي كه اجراي احكام شرعي را لغو كند و 

  شرعي كند او علماني و بي دين است. قوانين بشري را جايگزين قوانين
كسي كه امور حرام را مانند زنا و شراب و موسيقي و معامالت ربوي را حالل بداند و 
معتقد باشد حرمت اينها نوعي تحجر و ضرر بر روح و روان انساني است و ممنوعيت آن بر 

  خالف مصلحت انسان هاست. او علماني و الئيك است. 
منكر اجراي حدود شرعي مانند قصاص از قاتل و رجم زنا كار و كسي كه مانع و يا   

اجراي حد شرعي بر زنا كار و قطع دست دزد و محارب باشد و يا مدعي باشد كه اجراي 
حدود الهي بر خالف شأن و شخصيت و كرامت و شرافت انساني است او نيز علماني و بي 

  دين است.
امور شرع مواردي را كه مي پسندد و آن را  بر اين از نظر شريعت اسالمي كسي كه ازبنا

به نفع خود مي داند، مانند: احوال شخصيه و آنها را قبول مي كند و مواردي را كه نمي 
« پسندد و باب طبعش نيست رد مي كند. مانند يهود مصداق اين آيه قرار مي گيرد. 

ضٍ فَمعَتكْفُرُونَ ِببَتابِ وضِ الْكعنُونَ ِبباةِ أََفتُؤْميي اْلحف زْيإِلَّا خ نْكُمم كلُ ذَلفْعنْ يم زَاءا ج
  ]  85[بقره:  » عما َتعملُونَ الدْنيا ويوم الْقيامةِ يرَدونَ إِلَى أََشد اْلعذَابِ وما اللَّه ِبغَافلٍ 

نيد؟ پس سزاي كسي آيا به بخشي از تورات ايمان مي آوريد و بخشي را انكار مي ك« 
از شما كه چنين كند، جز خواري در زندگي دنيا نيست و روز قيامت به سخت ترين عذاب 

  »باز گردانده مي شوند، و اهللا از آنچه مي كنيد غافل نيست.
هم فيها وهم فيها منْ َكانَ يرِيد اْلحياةَ الدنْيا وزِينََتها نُوف إِلَيِهم أَعماَل« :اهللا تعالي مي فرمايد

) أُولَئك الَّذينَ َليس لَهم في الĤْخرَةِ إِلَّا النَّار وحِبطَ ما صَنعوا فيها وباطلٌ ما 15َلا يبَخسونَ (
  ]16 -  15[هود: ) » 16َكانُوا يعملُونَ (
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ا به تمامي در همين هر كه زندگي اين دنيا و تجمل آن را بخواهد [مزد] اعمالشان ر« 
دنيا به آن ها مي دهيم و چيزي از آن كم داده نمي شود. ايشان كساني هستند كه در آخرت 
جز آتش برايشان نخواهد بود و آنچه در دنيا انجام داده اند بر باد رفته و آنچه عمل مي 

  »كردند باطل است.
كه مرتكب حرام هدف علماني ها دنيا طلبي، شكم پرستي و شهوتراني است هر چند 

  شوند و سبب فوت واجبات شرعي و ديني شود.
منْ َكانَ يرِيد اْلعاِجَلةَ عجلْنَا «  :اين ها مصداق عملي اين آيه هستند كه اهللا تعالي فرموده

  ]  18اإلسراء: )» [ 18(لَه فيها ما َنَشاء لمنْ ُنرِيد ُثم جعْلنَا لَه جهنَّم يصَلاها مذْموما مدحورا 
هر كس خواهان ديناري زود گذر است، به زودي هر كه را خواهيم نصيبي ازآن مي « 

  »مي كنيم تا نكوهيده و مطرود در آن وارد شود. ردهيم، سپس جهنم را برايش مقر
  )39،40ص ( ،فتواي في التوحيد _شيخ ابن جبرين 

  تندروي به چه معناست؟
ختلف، اتهام جوانان بيداري اسالمي به تندرو واصولگرا مطرح هاي گروهي م در رسانه

  باره چيست؟ است... استاد محترم! نظر  شما در اين
  الحمدهللا، 

ها و  در كل، اين اتهام غلط است. و از غرب و شرق از سوي نصاري، كمونيست
لمان را شود. دعوتگران مس يهودياني كه قصد دارند دعوت اسالمي را از بين ببرند مطرح مي

كنند تا ديگران را از دعوتگران و  به تندروي و اصولگرايي و يا هر مارك ديگري متهم  مي
از كساني كه با دعوتگران همكاري مي نمايند، متنفر سازند. ترديدي نيست كه دعوت الي 
اهللا، دين پيامبران و راه و روش آنان است. اهل علم بايد دعوت الي اهللا را سرلوحه ي كار 

ش قرار دهند و در اين زمينه با تمام توان تالش كنند. جوانان بايد متقي باشند و بدون خوي
  كم و كاست به حق عمل كنند؛ نه اهل افراط باشند و نه اهل جمود.



 123 پيرامون مسائل شرعي و اجتماعي يكصد سوال و جواب 

 

كنند؛ اما بر تمام جوانان و  البته برخي از جوانان كم علم يا بدون علم زياده روي مي  
اهللا بترسند و با دليل در جستجوي حق باشند و از  غير جوانان از علما واجب است كه از

قرآن و سنت صحيح پيروي نموده و آن را ابالغ كنند و از بدعت و افراط و تفريط بپرهيزند. 
بايد از ناداني و كوتاهي بر حذر باشند. قابل ذكر است كه هيچ كس از اين علما و جوانان 

يي دارند. وقتي كه يك نفر اشتباه مي كند ها معصوم نيستند. برخي از برادران كمي و كاستي
نبايد آن را به حساب جمع گذاشت؛ بلكه به حساب همان يك نفر است؛ اما بايد دانست كه 

آنان براي ضربه زدن به بيداري اسالمي، اتهام تندروي و  دشمنان اهللا، از نصاري و همفكران
  ود نمايند.دهند تا راه دعوت را مسد گرايي را وسيله قرار مي يا اصول

  گرايي چيست؟ بنياد
گرايي به معناي پايبندي به قرآن و سنت صحيح است، كه مدح است نه مذمت و  اگر اصول

عمل به دو اصل قرآن و سنت صحيح، بطور قطع مدح است و خير، نه مذمت و بدگويي. 
اصل  تنها تندروي به معناي فراتر از مقتضيات قرآن و سنت و يا كوتاهي در عمل به اين دو

  مذموم و نكوهيده است.
و هر كس به اصول و مباني معتبر قرآن و سنت پيامبر صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم پايبند باشد، 

ي طالب، دانشجويان و  نه تنها برايش عيب نيست بلكه مدح و نشانه تكامل است. وظيفه
لَّى اللَّهلَّم و قواعد معتبر در  دعوتگران است كه به اصول كتاب و سنت رسول اهللا صسو هَليع

گيرند، پايبند  ي معتبري كه مورد استدالل قرار مي فقه و عقيده و اصول مصطلح و ديگر ادله
باشند. بايد اصول و مباني مشخصي داشته باشند كه بر اساس آن عمل كنند؛ بنابراين بايد 

كه حقيقتي ندارد و جز گرايي، سخن مجمل و گنگي است  گفت: اتهام دعوتگران به اصول
مذمت و عيب و نفرت چيزي نيست، پس اصول گرايي مذمت نيست بلكه در حقيقت مدح 
است، وقتي طلبه و دانشجو به اصول و مباني شريعت پايبند باشد و آنچه در قرآن و سنت 

 اند، عامل باشد، هيچ ايرادي ندارد[و بايد اين گونه باشد] ولي صحيح آمده و علما مقرر كرده
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تندروي در بدعت و زياده روي و غلو و يا تندروي و يا كوتاهي در عمل به مباني اسالم از 
  آيد. روي جهالت، عيب به حساب مي

لذا بر دعوتگران واجب است كه به اصول و مباني شريعت پايبند باشند، راه و روش 
. پس بر دعوتگران ميانه را در پيش گيرند؛ چرا كه  اهللا، آنان را امت ميانه قرار داده است

رو باشند و از قرآن و سنت فراتر نروند و كوتاهي نكنند و بايد بدون هيچ  الزم است كه ميانه
گونه افراط و تفريطي بر حق استواربوده و طبق ادله ي شرعي بر آن ثابت قدم باشند و هيچ 

به آن دستور اي درست است كه اهللا   گونه افراط و تفريطي روا نيست، بلكه تنها راه ميانه
  )8/235،233مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة ( - شيخ ابن باز      داده است.

  ي قانون  وكالت درس خواندن در رشته  حكم
ي حقوق و  مسايلي ما را نگران و مشغول كرده است از جمله: درس خواندن در دانشكده

هللا تعالي  ي قانون و قضاوت، در اين موضوع نظريات متفاوتي وجود دارد. از ا رشته
  خواهم كه شما را توفيق دهد امور زير را براي ما توضيح دهيد: مي
  ي قانون ساختگي. ـ حكم درس خواندن در رشته1
  ـ حكم داشتن شغل وكالت و قضاوت  2

  الحمدهللا،
ي قوانين ساختگي درس بخواند داراي نيروي فكري و  خواهد در رشته اگر كسي كه مي

ي اسالمي را  دهد و براي خود قدرت انديشه تشخيص مي علمي است كه حق را از باطل
ي باطل در امان  اي كه او را از انحراف از حق و گرفتار شدن به فتنه كند. بگونه حفظ مي

ي بين  ي قانون و حقوق غير شرعي؛ مقايسه دارد و هدفش از درس خواندن در رشته مي
هاي ديني و دنيوي است،  مصلحت هاي بشري و احكام اسالمي و فرا گيري آن بر تمام نياز

تا حق ثابت گردد و بطالن باطل روشن شود و پاسخ كساني را بدهد كه قوانين ساختگي 
كنند كه قوانين ساختگي داراي صالحيت و جامعيت  آنها را گمراه كرده است و تصور مي

 كافي هستند، اگر درس خواندن به اين هدف باشد، جايز است، در غير اين صورت جايز
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نيست و بر فرد مسلمان الزم است كه با درس خواندن در احكام اسالمي قرآن و سنت و 
شرح و توضيحات علماي اسالمي و روش سلف امت، در تحصيل و استنباط، از درس 

  ي حقوق و قانون، بي نياز باشد. خواندن در رشته
برساند و تواند طبق شريعت حق را به حق دار  دوم: اگر در شغل وكالت و قضاوت مي

جلوي باطل را بگيرد و حقوق را به صاحبانش برگرداند و مظلوم را ياري دهد، كار كردن 
در چنين مقامي جايز است؛ چرا كه اين همكاري در كارهاي نيك و عين تقوا است، در غير 

  اين صورت جايز نيست، چون همكاري بر گناه ودشمني است.
علَى الِْبرِّ والتَّقْوى وال َتعاونُوا علَى اإلْثمِ واْلعدوانِ واتَّقُوا  وتَعاونُوا« فرمايد:  اهللا تعالي مي 

  »اللَّه إِنَّ اللَّه َشديد اْلعَقابِ 
  »2مائده/ «(بر كارهاي نيك و تقوا همكاري كنيد و بر گناه و عداوت همكاري نكنيد).  

  »صحبه و سلم وباهللا التوفيق وصلي اهللا علي نبينا محمد و آله و«
  )1/548انجمن دايم پژوهشهاي علمي وافتاء ( 

  احترام ملي يا احترام پرچم ملي
  آيا ايستادن به احترام جشنهاي ملي يا پرچم ملي جايز است؟

  الحمدهللا، 
خير، براي فرد مسلمان جايز نيست به خاطر تعظيم پرچم ملي يا احترام ملي بايستد، 

ت كه در زمان پيامبر صلي اهللا عليه وسلم و خلفاي هاي منكري اس بلكه اين از بدعت
  راشدين نبوده است و چنين عملي با توحيد كامل منافات دارد.

اي براي مشاركت با كفار و تقليد  احترام و تعظيم فقط براي اهللا است و اين عمل، وسيله
آنان است  از رسوم زشت آنان است و همانندي با آنان در غلو و احترام فرماندهان و مراسم

  كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم ما را از مشابهت به آنها نهي فرموده است.
  و باهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

  )1/149انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا(
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  حكم جشن روز عيد دوستي 
دي به نام روز دوستي ) هر سال ميال14/2ماه فوريه ( 14بعضي از مردم در روز 

روز عيد والنتين كه براي محبوب يا محبوبه ي خويش day Valentine در {(والنتين)
دهند و لباس  گيرند و به همديگر دسته گل سرخ هديه مي جشن مي }كارت مي فرستد. 

شود،  فروشي برپا مي هاي شيريني گويند و بازارچه ديگر تبريك مي پوشند، به هم سرخ مي
كشند و  كنند، روي آن عكس قلب را مي هايي به رنگ سرخ درست مي شيريني ها در آن

كنند، با توجه  ها روي كاالها تبليغات مخصوص اين روز را پخش مي در بعضي از بازارچه
  به اين مسايل، (توضيح دهيد):

  حكم جشن در اين روز چيست؟
  الحمدهللا، 

فقط   اين است كه اعياد اسالمي ي صريحي از قرآن، سنت، اجماع سلف امت بيانگر ادله
لذا هر عيدي غير از اين دو، برابر است كه متعلق به  -دوتاست، عيد فطر و عيد قربان 

شخص يا گروه مي باشد يا تازه به وجود آمده باشد، يا معنا و مفهوم عيد را داشته باشد، از 
بت آن و همكاري اعياد بدعت است كه عيد گرفتن، اعتراف به آن، اظهار خوشحالي به مناس

در آن به هيچ عنوان براي فرد مسلمان جايز نيست، چون اين كار تجاوز از حدود الهي 
  است و فرد متجاوز ازحدود الهي بر خود ظلم كرده است.

ي كفار نسبت دهد مرتكب  اگر (كسي خود را) به يكي از اين اعياد تازه به وجود آمده
هاست، در حالي كه اهللا تعالي  وعي مواالت با آنگناه روي گناه شده است، چون مشابهت و ن

شان در كتاب خود منع فرموده است و از  مؤمنان را از مشابهت و دوستي با آنان و مواالت
(كسي كه »: منْ َتَشبه بِقَومٍ َفهو منْهم« پيامبر صلي اهللا عليه وسلم ثابت است كه فرمودند: 

  هاست). نخود را شبيه به قومي كند او از آ
پرستان نصراني است، لذا  عيد دوستي نيز از جنس همين اعياد است، چرا كه از اعياد بت

براي مسلماني كه به اهللا و روز آخرت ايمان دارد، روا نيست كه اين روزها را عيد بگيرد يا 
  عيد بداند و يا تبريك بگويد.
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و رسول را اجابت كرده  بلكه ترك عيد گرفتن و پرهيز از آن واجب است تا فرمان اهللا
  باشد، عالوه بر اين از اسباب نارضايتي اهللا و عذاب الهي خود را نجات داده است.

به همين صورت بر فرد مسلمان همكاري در چنين عيدي و يا ديگر اعياد كفار حرام 
است، هر نوع همكاري اعم از خوردن، نوشيدن، خريد، فروش، يا ساختن چيزي، يا هديه 

كارت تبريك فرستادن، يا اعالن و... حرام است؛ چرا كه اين همكاري بر گناه است دادن، يا 
  و دشمني و نافرماني از اهللا و رسول صلي اهللا عليه وسلم است.

وتَعاونُوا علَى اْلِبرِّ والتَّقْوى وال َتعاونُوا علَى اإلْثمِ والْعدوانِ واتَّقُوا « فرمايد:  اهللا تعالي مي
  »للَّه إِنَّ اللَّه َشديد اْلعَقابِ ا

كاري كنيد و در راه گناه و تعدي همكاري ننماييد، و از  (در راه نيكي و تقوا با هم هم 
  »2مائده/«مخالفت با فرمان اهللا بپرهيزيدكه مجازات اهللا سخت است). 

ر دوران لذا بر مسلمان واجب است كه درهمه حال به قرآن و سنت عمل كند، به ويژه د
شدگان، گمراهان و  فتنه و كثرت فساد، بايد هوشيار باشد و از وقوع در انحرافات غضب

افراد فاسقي كه اميد عفو از اهللا ندارند و به اسالم توجهي نمي كنند، برحذر باشد. لذا مسلمان 
ها  ببايد براي ثبات و طلب هدايت به اهللا پناه ببرد، چون غير از اهللا هدايتگر ديگري كه قل

  را ثبات و پايداري بخشد، نيست.
  و اهللا ولي التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

  )22/11/1420)تاريخ(21203انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا، ش(

  علوم شرعي افضل علوم است
ر يكي از برادرانم در مورد درس و تحصيلش دچار ترديد و دو دلي شده است، ايشان د

خواهد سال آينده در  رياضيات و فيزيك عالقه و استعداد فراواني دارد، با اين وجود مي
گويد: اكنون كه به علم  برادرم به من مي –إن شاءاهللا  -ي علوم شرعي درس بخواند رشته

خواهم در علوم شرعي مهارت حاصل كنم. ايشان  ام، مي رياضيات و فيزيك دست يافته
خواهد كه به دين  آورد و از طرفي مي كدام رشته برايش موفقيت ميواقعاً دو دل است كه 
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كنيد، خود من در موضوع برادرم  اسالم خدمت كند. شما ايشان را چگونه نصيحت مي
متردد و نگران هستم و ناگفته نماند كه برادرم از اهللا تعالي استخاره خواهد كرد، ولي 

ي از هر نظر از علم دنيوي بهتر است. ميگويد كه علم دنيوي فرض كفايه است وعلم شرع
  لطفاً ما و ايشان را راهنمايي بفرماييد. 

  الحمدهللا، 
ي رياضي ادامه بدهد و در كنار آن علم شرعي را نيز  برادر شما بايد درسش را در رشته

ها و  ي مذكور به يكي از آموزشگاه از علما فرا بگيرد، يا بعد از فارغ التحصيل شدن از رشته
هاي الهيات پيوسته و امور ديني را فرا گرفته و دانشمند بشود. چنانچه بيم آن را  اهدانشگ

تواند از آن رشته  دارد، مي دارد كه علم رياضي و فيزيك وي را از كسب علوم شرعي باز مي
صرف نظر كرده و به خواندن علم شرعي  بپردازد، چه علوم شرعي مهمتر و سودمندتر از 

انسان آفريده شده تا از روي بصيرت و دانش پروردگارش را پرستش  ي علوم است؛ و بقيه
  كند و اين ممكن نيست جز با عنايت به خواندن علوم شرعي.

  -اهللا تعالي كار برادرت را آسان نموده و درعلم و اوقاتش بركت بدهد - 
  و باهللا التوفيق، و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

  ) 103 - 12/102يمي مباحث علمي و افتا (فتاواي انجمن دا

  چيست؟ درصد 4كارمزد حكم گرفتن وام هايي با
  الحمدهللا،

  گرفتن وام با هركارمزد يا بهره اي حرام است زيرا اهللا تعالي آنرا حرام گردانيده است:
ا بوا مذَرو نُوا اتَّقُوا اللَّهينَ آما اَلّذّها أَيينَ اهللا تعالي مي فرمايد: [ينؤْمم ا إِنْ كُْنُتمنَ الرِّبم يق

)278ال تَْظل كُمالوأَم وسءر َفَلكُم ُتمإِنْ ُتبو هولسرو نَ اللَّهرْبٍ ملُوا َفأْذَنُوا بِحتَْفع ونَ )َفإِنْ َلمم
 )]279وال تُْظلَمونَ (

بپرهيزيد و آنچه از (مطالبات) ربا ايد! از (مخالفت با) اهللا  (اي كساني كه ايمان آورده 
كنيد بدانيد اهللا و پيامبرش، با شما پيكار  باقي مانده رها كنيد، اگر ايمان داريد. اگر چنين نمي
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كنيد و نه بر شما  هاي شما از آن شماست. نه ستم مي خواهند كرد، اگر توبه كنيد سرمايه
 »279- 278بقره/ «شود).  ستم مي

  گر اين مطلب است كه گرفتن هيچ سودي جايز نيست.اين آيه به صراحت بيان
(درهم ربا يأكله  :فرمود صلي اهللا عليه وسلماز عبداهللا بن حنظله روايت است كه پيامبر 
خورد،  ربا كه شخص آگاهانه مي يك درهم«الرجل و هو يعلم أشد من ستة و ثالثين زنية) 

  ابن ماجه».از سي و شش بار زنا كردن شديدتر است
(الربا ثالثة و سبعون بابا  :فرمود صلي اهللا عليه وسلمبن مسعود روايت است كه پيامبر از ا

ترين صورت آن مانند  ربا هفتاد و سه دروازه است، ساده«أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه) 
  ابن ماجه».اين است كه مرد با مادرش زنا كند

اصل مال افزوده شود، ربا و حرام  وعلما اجماع دارند بر اينكه هر مقدار اضافه اي كه بر
است و لذا ميزان چهار درصدي كه بانك بعنوان كارمزد مي گيرد نيز به هر دليلي كه گرفته 

  شود، اضافه اي براصل موجودي است و اين اضافه ربا و حرام است:
بين علماء اختالفى نيست كه هر قرضى كه مشروط بر پرداخت بيشتر ": هگفت هابن قدام

كرده اند كه هرگاه قرض دهنده بر قرض  اجماععلماء "، و ابن منذر گفت: "ام استباشد حر
گيرنده شرط كند كه پول بيشتر و يا هديه اى اضافه بر مبلغ بر گرداند، آن مبلغ زيادى و يا 

  ) .6/436( "المغني".."هديه ربا محسوب ميشود
گيرند، نيز شامل همان  بنابراين كارمزدي كه امروزه بانكها از وام گيرندگان خود مي

ميزان اضافي بر اصل مال است و ميزان اضافي با هر بهانه و دليلي كه باشد مهم نيست! و 
مهم آنست كه؛ آن، اضافه بر اصل مال است، و اضافه بر اصل مال به هر ميزاني جزو ربا 

  محسوب مي گردد.
  همچنين هيئت دائمي افتاي علماي سعودي چنين فتوا داده اند:

% 5جايز و روا نيست از بانك وامي بگيرد كه  چه فقير و چه غنيراي هيچ مسلماني ب "
بر آن وام اضافه داشته باشد، زيرا اين مقدار اضافه  حتي كمتر يا بيشتردرصد يا  %  15 يا
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ربا است و ربا از بزرگترين گناهان است، بلكه خداوند تبارك و تعالي او را از طريق كسب 
دن براي صاحب كاري و يا كارمباح در بخشهاي دولتي و يا اينكه با حالل مانند كاركر

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  ."تجارت از راه مضاربه  بي نياز خواهد كرد
13/269.  

  ] 4-[الطالق»  ومنْ يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه منْ أَمرِه يسرًا « خداوند مي فرمايد:
  »كس از خدا پروا دارد [خدا] براى او در كارش تسهيلى فراهم سازدو هر « 

منْ َترَك َشيئاً هللا عوّضَه اهللا « از پيامبرصلَّى اللَّه عَليه وآله وسَلّم روايت است كه فرمود: 
هر كسي چيز ي را به خاطر خداوند ترك كند خداوند چيزي بهتر از آن به او «  » منه خيراً 

   )2/196» (الحلية«ابونعيم در »   واهد داد خ
يأتي على الناس زمان يستحلون الربا  «پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي فرمايند:

  )2278و  ابن ماجه  3331و ابوداود  4455نسايي »(بالبيع
يعني: زماني بر مردم خواهد آمد كه در آنوقت (كساني) ربا را (به بهانه ي) معامله حالل 

  . مي كنند
در حقيقت كساني هستند كه ربا مي خورند ولي آنرا ربا ندانسته و مي گويند اين يك 
نوع معامله حالل است! و اگر اين حديث صحيح باشد مي توان گفت كه كارمزد و حالل 
دانستن آن، مصداق بارز اين حديث است هرچند كه شيخ الباني آنرا تضعيف كرده است ولي 

غاية  ("امروز واقع شده است چنانكه امروزه شاهد آن هستيممعني حديث  "او مي گويد:
  )25المرام ص 

 وصلي اهللا وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
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چگونه از شر سودي كه در بانك بر سرمايه ي سپرده شده تعلق گرفته 
  خالص شويم؟

 الحمدهللا،

يد؛ و بياد داشته باشيد كه انفاق با براي رهايي از آن سود بانكي بهتر است آنرا انفاق كن
  صدقه دادن تفاوت دارد.

صدقه عبادت است و جز از مال حالل جايز نيست كه صدقه داده شود و لذا شما براي 
 "رهايي از ربا"خالصي از شر سود بانكي مي بايست آن در صد پول اضافي را به نيت 

  ! "رسيدن ثواب"و يا  "صدقه"انفاق كنيد نه به نيت 
ني دادن سود گرفته شده از بانك بعنوان صدقه به فقرا جايز نيست، زيرا صدقه عبادت يع

است و كسي كه صدقه مي دهد داراي اجر و پاداش خواهد شد، از طرفي طبق شرع اسالم 
چون صدقه از مال حالل پذيرفته مي شود، لذا صدقه از مال حرامي (مانند سود بانكي و يا 

ر آن وجود نخواهد داشت و اصال جايز نيست كه مال حرام را جايزه ي بانكي) پاداشي ب
  بعنوان صدقه بخشيد.

من كسب ماالً من حرام، ثم تصدق به لم يكن له ":پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي فرمايد
كسى كه مالى را از حرام كسب كند و سپس آنرا صدقه "يعنى:    "فيه أجر، وكان إصره عليه
اهش بر گردنش هست. (صحيح، روايت ابن خزيمة در صحيحش بدهد پداشى ندارد و گن

  )4/110كتاب زكاة (
  (روايت مسلم)، "ال يقبل إال طيبا  ،إن اهللا طيب " و نيز مي فرمايند:

  ،"خداوند پاكيزه است و چيزى جز پاكيزكى را نميپذيرد"يعنى:  
من تصدق  "دند: و در حديثى ديگر از پيامبر صلى اهللا عليه و سلم وارد شده كه فرمو 

  (متفق عليه)، "فإن اهللا يقبلها بيمينه ...  ،وال يقبل اهللا إال الطيب ،بعدل تمرة من كسب طيب
كسى كه به اندازه يك خرما از مال حالل صدقه بدهد، و خداوند چيزى را جز "يعنى: 

  ."... حالل نميپذيرد، خداوند آنرا با يمينش ميپذيرد
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شدن از شر سود بانكي بايد آن پول را به نيت خالص پس خالصه اينكه براي خالص 
شدن از آن بين فقرا انفاق نمود و بابت اين انفاق انتظار ثواب اخروي را نداشت زيرا ثواب 
بر مال حالل مترتب مي گردد ولي ربايي كه از بانك گرفته مي شود ناچاري و اجباري 

  فقرا پخش مي كنيم.است و لذا جهت خالصي از آن شر و مال حرام آنرا بين 
  

����� ��	
� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ��
�  

��������� �� �����  � ���!�" #$�  

 

  پايان

  قمري 1431رمضان  –شمسي  1389 مرداد


